
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL 

DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL 

 

1ª  SESSÃO  

 

DATA, HORA E LOCAL: 29/01/99, às 14:45 horas, no templo da 1ª Igreja 

Presbiteriana Independente de Campinas, à Rua Luzitana 846, Campinas, São 

Paulo. Presentes – Diretoria: Presidente: Rev. Mathias Quintela de Souza; 

Secretário: Presb. Reuel de Matos Oliveira; 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 . PRIMEIRA 

VERIFICAÇÃO DE PRESENÇAS: SÍNODO BORDA DO CAMPO - Presbitério 

do ABC: Revs. Pedro Teixeira Filho e Pedro Sanches Vierma; Presbs. Juvenil 

Romero e Ivanildo de Oliveira Silva. Presbitério do Ipiranga : Revs. Valdinei 

Aparecido Ferreira e Valdemar de Souza; Presbs. Reuel de Matos Oliveira e João 

Américo dos Santos. Presbitério Litoral Paulista : Revs. Jonas Nogueira e 

Wilson Roberto Salles Devidé e Presb. Antonio B. Rodrigues Ivo. SÍNODO 

BRASIL CENTRAL - Presbitério Brasil Central : Revs. Joaquim Ferreira das 

Dores e Ezio Martins de Lima; Presbs. Fernando Xavier da Silva e Elissandro 

Costa Lima. Presbitério Distrito Federal Revs. Jean Carlos da Silva e Enock 

Coelho de Assis; Presb. Genésio Moutinho Machado e Presb. Rui de Araujo Lobo. 

Presbitério Mato Grosso/Rondônia: Rev. Élvio de Almeida e Rev. Jonas Furtado 

do Nascimento; Presb. Benedito de Almeida; SÍNODO MERIDIONAL - 

Presbitério Catarinense: Revs. Euclides Luis do Amaral e Luis Alberto Mendonça 

Sabanay, Presbs. João Paulino Mafra e Décio João Machado. Presbitério de 

Londrina: Revs. Mathias Quintela de Souza, Hélio Osmar Fernandes e Francisco 

Elias Delfino; Presbs. Walter Custódio Bueno, Saulo Alves de Mello e Florivaldo 

Laureano Rodrigues; Presbitério Sul do Paraná: Revs. Carlos Fernandes Meier, 

Edison Aparecido Gutierres e Alexandre Luiz Laaf; Presbs. Casso Martins Vieira, 

Juvelino de Oliveira e Ednelson Grangeiro Jeller . 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 Fernando 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. Nilson Shoguen Dakuzaku e José Arno Tossini; Presbs. Paulo 

Pereira Nogueira e Djalma Terra Araújo. Presbitério Noroeste Paulista: Revs. 

Adalto Geraldo Beltrão e Otoniel Marinho de Oliveira; Presbs. Joaquim Plácido 

Ribeiro Filho. Presbitério Oeste: Revs. Gerson Mendonça da Annunciação e 

Marcos Nunes da Silva e Presb. Eli Brandão de Oliveira. SÍNODO OESTE 

PAULISTA - Presbitério Assis: Revs. Jessé de Andrade e Ary Sérgio de Abreu 

Mota e Presb. Saulo Porto da Silva. Presbitério Central Paulista: Revs. Gessé 

Moraes de Araújo e Lutero Oliveira Messias; Presbs. Eziquiel Gomes de Oliveira e 

Varlino Mariano de Souza. Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. Agnaldo 

Pereira Gomes e Alfredo de Souza Nogueira; Presbs. Esli Barbosa e Presbs. 

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: Revs. Fernando Bortoleto Filho e Edson Tadeu Duran; 

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 Rev. Paulo Sérgio Proença; Presbs. Eroilton 

Borges e Ocimar Fernandes Oliveira e Silva. SÍNODO OSASCO - Presbitério 

Carapicuíba: Revs. Natã Gerônimo Braga e Rubens Franco Lacerda. Presb. 

Messach Antonio de Oliveira. Presbitério Novo Osasco: Revs. Jonathan Rocha 

Vieira e Oswaldo Batista da Silva Júnior; 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 do Aço: Revs. Selmo Cândido de Oliveira e Nicodemo 

Lázaro Baldori; Presbs. Djalma da Costa Barros e Celso de Oliveira. Presbitério 

Fluminense: Rev. Cleber Coimbra Filho; Presbs. Vantuil Gomes dos Anjos e 

Armando Xavier de Souza. Presbitério Rio de Janeiro: Rev. Silvanio Silas 

Ribeiro Cabrial; Presbs. Jefferson Drilard e Humberto de Souza Fernandes. 

Presbitério Vale do Paraíba: Revs. Mitchel Rosemberg Galdino e José Xavier de 

Freitas; Presbs. Jackson dos Santos e José Augusto Rocha. SÍNODO SÃO 

PAULO - Presbitério Leste Paulistano: Rev.: Luis Pereira de Souza; 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. Hírcio de Oliveira 

Guimarães, Odilon de Carvalho e Esny Cerene Soares; Presbs. Francisco de 

Almeida e Samuel Prado. SÍNODO SETENTRIONAL - Presbitério Amazonas: 

Rev. Licurgo Ferreira Filho. Presbitério Bahia: Revs. Eliabe Gouveia de Deus; 

Presb. Geraldo Mendes Nascimento. Presbitério Ceará: Revs. Áureo Rodrigues 

de Oliveira e Alfredo dos Santos Oliva; Presb. Diógenes Pinheiro de Miranda. 

Presbitério Nordeste: Revs. Kleber Nobre de Queiróz e Jango Magno Fernandes 

Miranda; 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 Sergipe: Revs. Edval 

Ferreira Brandão e Zabulon Siqueira; Presbs. Jonatas Silva Meneses e 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 Isaltino 

Onório 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; Presbs. Josué 

Gerson de Almeida e 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. e Presbs. 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: Revs. 

Geraldo Matias Ferreira e Samuel do Prado; Presbs. Hanani Lara e Jacir Ailton da 

Silveira. Registrou-se a presença de 191 delegados oficiais, representando 50 

presbitérios, sendo 100 ministros e 91 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 e orou em 

seguida. ELEIÇÃO DA DIRETORIA: o presidente fez os esclarecimentos sobre o 

processo de votação e passou a palavra para as chapas, que mediante sorteio, 

discursaram ao plenário na seguinte ordem: Chapa Unindo Gerações, Chapa 

Eduardo Carlos Pereira, Chapa Integração e Crescimento. Em seguida foi feita 

uma oração pelo Rev. Messias, tendo o plenário se colocado de joelhos. Passou-

se à eleição, que foi realizada em três escrutínios, sem que nenhuma das chapas 

alcançasse a maioria. Conforme prescrição do Código Eleitoral, o escrutínio 

seguinte foi realizado entre as duas chapas: Eduardo Carlos Pereira e Unindo 

Gerações, saindo vencedora a chapa Eduardo Carlos Pereira, com 103 votos. 

SUSPENSÃO DA REUNIÃO: às 16:45 horas a reunião foi suspensa tendo sido 

reaberta às 17:15 horas com chamada à ordem pelo presidente. 

AGRADECIMENTO DO PRESIDENTE: o Rev. Mathias dirigiu uma palavra ao 

plenário agradecendo a oportunidade que teve de estar à frente da Igreja durante 

o último quadriênio. POSSE DA DIRETORIA: o presidente chamou à frente os 

irmãos eleitos, a saber: Presidente: Rev. Leontino Farias dos Santos, Primeiro 

Vice-Presidente: Rev. Othoniel Gonçalves, Segundo Vice-Presidente: Presb. 



Roberto da Freiria Estêvão, Terceiro Vice-Presidente Rev. Edival Ferreira 

Brandão, Primeiro Secretário: Rev. Hírcio de Oliveira Guimarães, Segundo 

secretário Rev. Celso Cézar Machado, Terceiro secretário Presb. Rui de Araújo 

Lobo. O Rev. Mathias fez a leitura bíblica em Atos 20:28, tendo orado pela 

diretoria eleita o Rev. Messias. Toma posse a diretoria eleita, assumindo a 

presidência o Rev. Leontino, que faz uso da palavra, expressando seu 

agradecimento, em nome da diretoria eleita. Fala a seguir, o Rev. Othoniel, 

manifestando sua esperança no futuro da Igreja. O Sr. Presidente dá as instruções 

iniciais ao plenário, suspendendo os trabalhos para o jantar às18:00 horas. 

REINÍCIO DOS TRABALHOS - às 20:30 horas, com exercícios devocionais. 

Registram-se as presenças do Rev. João Marinho Filho, Vice-Moderador da IPU 

do Brasil e do Rev. Prof. Joaquim Beato, Moderador do Conselho Coordenador da 

mesma Igreja, que trouxe a mensagem no momento devocional. Após o que o 

Presidente chama a ordem os trabalhos para início da Primeira Sessão, e sendo 

feita a verificação de presenças, responderam os mesmos da sessão de abertura. 

O Concílio toma a seguinte deliberação: recomendar que o plano de gestão da 

chapa Rev. Eduardo Carlos Pereira, seja considerado como subsídio aos 

trabalhos das comissões. ENTRADA DE DOCUMENTOS: São recebidos os 

seguintes documentos: SC-001/99, da Tesouraria - Relatório; SC-002/99, do 

Sínodo Rio-São Paulo - Relatório referente aos documentos CET-31/98 e CET-

44/98 originários da Comissão Executiva da Igreja (Organização do Presbitério do 

Aço, a questão da IPI Central de Taubaté pertencer ao Presbitério do Aço, a 

ordenação dos três licenciados); SC-003/99, da Comissão Executiva - encaminha 

doc. CET-37/98, da SEC - informações e propostas -; SC-004/99, da Assessoria 

de Estatística - Relatório; SC-005/99, da Comissão Executiva - Encaminha doc. 

CET-48/98, SET - Relatório; SC-006/99, da Comissão Executiva - Encaminha doc. 

CET-51/98 - Comissão sobre BrasilPrev; SC-007/99, da Comissão Executiva - 

Encaminha doc. CET-49/98, da SRI - Relatório; SC-008/99, da Comissão 

Executiva - Encaminha doc. CET-52/98, da Missão Caiuá - Relatório; SC-009/99, 

da Comissão Executiva - Encaminha doc. CET-57/98 da CELADEC - Relatório; 

SC-010/99, da Comissão Executiva - Encaminha doc. CET-58/98 do GTME - 



Relatório; SC-011/99, da Comissão Executiva - Encaminha doc. CET-63/98 da 

SEC - Relatório; SC-012/99, da Comissão Executiva - Encaminha doc. CET-67/98 

da Comissão de Implantação Associação Betel - Relatório; SC-013/99, da 

Comissão Executiva - Encaminha doc. CET-73/98 da Associação Evangélica e 

Literária Pendão Real - solicitando cancelamento de dívida; SC-014/99, da 

Secretaria de Música e Liturgia - Relatório; SC-015/99, da Comissão Executiva - 

Encaminha doc. CET-74/98 da Comissão de Reforma das Ordenações Litúrgicas - 

Relatório; SC-016/99, da Comissão de Reforma da Constituição - Código Eleitoral; 

SC-017/99, da Comissão de Reforma da Constituição - Normas para a elaboração 

de ata; SC-018/99, da Comissão de Reforma da Constituição - Regimento Interno 

da Assembleia Geral; SC-019/99, da Comissão de Reforma da Constituição - 

Ordenações Litúrgicas; SC-020/99, da Comissão de Reforma da Constituição - 

Justificativas para a eliminação de diferenciação entre ministérios ordenados  e 

não-ordenados; SC-021/99, do Presbitério de Maringá - Propor que se façam 

mudanças quanto às contribuições enviadas ao Supremo Concílio e ao 

Presbitério; SC-022/99, do Presbitério de Maringá - Solicitar o escalonamento dos 

percentuais de recolhimento junto ao Supremo Concílio, conforme tabela; SC-

023/99, do Presbitério de Maringá - Propõe que os Presbitérios criem "Centros de 

Reflexão Pastoral"; SC-024/99, do Presbitério de Maringá - Propõe que se reduza 

a taxa de Contribuição de 10% para 8%; SC-025/99, do Presbitério de Maringá - 

Manifesto de desagravo - resolução do doc. CET-36/98; SC-026/99, da Comissão 

Executiva - Encaminha doc. CET-54/98 da SMI - Relatório; SC-027/99, do 

Presbitério do Ipiranga - Solicitar pronunciamento do Supremo Concílio sobre 

"Igrejas em Células"; SC-028/99, do Presbitério do Ipiranga - Manifestar 

preocupação com relação aos formulários de Estatística e solicitar re-elaboração 

dos mesmos; SC-029/99, do Presbitério do Ipiranga - Solicita autorização para 

ocupação do imóvel da IPI Hebrom - dissolvida; SC-030/99, do Presbitério de 

Votorantim - Solicita parcelamento de dívida com o Supremo Concílio, da IPI de 

Itapetininga; SC-031/99, do Presbitério de Assis - Questiona os aumentos das 

mensalidades do Seminário de Londrina; SC-032/99, da Secretaria de Relações 

Intereclesiásticas - Propor que sejam levados em conta no planejamento da 



próxima gestão da SRI o objetivo e as estratégias do Plano 95/98; - SC-033/99, da 

Secretaria de Ação Pastoral - Relatório; SC-034/99, da Secretaria de Ação 

Pastoral - Propõe sejam levados em conta o objetivo e estratégias do Plano 

Eclesiástico 95/98 no planejamento da S.A.P.; SC-035/99 da Comissão Executiva 

- Encaminha doc. CET-61/98, da Secretaria de Forças Leigas - relatório; SC-

036/99 da Comissão Executiva - Encaminha doc. CET-50/98, da Comissão de 

Patrimônio - Relatório; SC-037/99 da Comissão de Ética - Relatório; SC-038/99 da 

Comissão de Ética - Propõe seja elaborado documento que defina atribuições da 

Comissão, limites de competência e cuidados ao nomear os membros da 

Comissão; SC-039/99 da Comissão Executiva - Encaminha doc. CET-59/98, da 

A.I.C - Relatório; SC-040/99 da Comissão Executiva - Encaminha doc. CET-47/98, 

da COPAD - Relatório; SC-041/99 do Presbitério Sorocaba - Propõe redução de 

contribuições das Igrejas junto ao Supremo Concílio; SC-042/99 da Comissão 

para emitir parecer sobre casais com convivência marital por mais de 05 anos 

serem recebidos como membros da Igreja- Relatório; SC-043/99 da Associação 

Evangélica Maanaim - Relatório; SC-044/99 da Comissão para aquisição de 

imóvel para o Seminário São Paulo - Relatório; SC-045/99 do Sínodo Oriental 

Consulta sobre o andamento do trabalho da Comissão responsável pela nossa 

Confissão de Fé; SC-046/99 da Comissão Executiva -Encaminha doc. CET-64/98 

da A.E.L.P.R - Relatório e doc. CET-69/98 - da Assessoria Administrativa; SC-

047/99 da Comissão para escrever a história da IPI do Brasil - Relatório; SC-

048/99 do Representante junto à AIPRAL - Relatório; SC-049/99 da Secretaria de 

Educação Teológica - Complementação de relatório e PROPOSTA para que se dê 

ao Seminário Teológico de Londrina, o nome de Seminário Teológico "Rev. 

Antonio de Godoy Sobrinho"; SC-050/99 da Comissão de Implantação do Projeto 

da Associação Betel - Relatório; SC-051/99 da Assessoria de Informática - 

Relatório; SC-052/99 da Assessoria de Informática - Proposta de "Guia para 

lavratura de Atas por Processo Eletrônico"; SC-053/99, da Fundação "Eduardo 

Carlos Pereira" - Relatório com parecer da Assessoria Administrativa; SC-054/99, 

da Secretaria de Forças Leigas - Encaminha doc. da Coordenadoria Nacional de 

Umpismo com propostas nas áreas: Secretaria de Forças Leigas, Assessoria de 



Imprensa e Comunicação, Secretaria de Educação Cristã, Secretaria de Música e 

Liturgia, Secretaria de Diaconia e Secretaria de Missões; SC-055/99, do 

Presbitério Campinas - Pede remissão de dívida da IPI de Amparo por ter sido a 

mesma, transformada em Congregação; SC-056/99, do Representante junto à 

CESE - Relatório; SC-057/99, da Secretaria Nacional de Ação Social e Diaconia - 

relatório; SC-058/99, da Secretaria de Relações Intereclesiásticas - sobre a 

filiação da IPI do Brasil no CMI; SC-059/99, da Comissão Executiva - Livro de Atas 

do Supremo Concílio (95/98); SC-060/99, da Comissão Executiva - Livro de Atas 

da Comissão Executiva (95/98); SC-061/99, da Secretaria Nacional de Ação 

Social e Diaconia - Propõe dispositivo que determine a participação de diáconos 

nos conselhos; SC-062/99, do Sínodo Minas Gerais Livro de Atas; SC-063/99, do 

Sínodo Ocidental - Livro de Atas; SC-064/99, do Sínodo Brasil Central - Livro de 

Atas; SC-065/99, do Sínodo Oriental - Livro de Atas; SC-066/99, do Sínodo Oeste 

Paulista - Livro de Atas; SC-067/99, do Sínodo de São Paulo - Livro de Atas; SC-

068/99, do Sínodo Osasco - Livro de Atas;; SC-069/99, do Sínodo Meridional -

Livro de Atas; SC-070/99, do Plenário Rev. Odilon -Propõe que a SET elabore 

critérios que permitam orientações dos concílios na escolha e encaminhamento 

dos candidatos aos seminários; SC-071/99, do Plenário, Vários - Propõe que os 

Presbitérios não poderão impedir que representantes de igrejas tomem assento 

por falta de pagamento de taxa estabelecida; SC-072/99, do Plenário, Presb. 

Casso - Consultar como as pessoas poderão usufruir do § 3º do art. 42; SC-

073/99, do Presbitério Presidente Prudente - Proposta para o Regimento Interno 

da Assembleia Geral; SC-074/99, do Sínodo Oeste Paulista - Propõe criação do 

Sínodo Sudoeste Paulista; SC-075/99, do Presbitério de Arapongas - Propõe 

pagamento integral de salário do Rev. Antônio de Godoy Sobrinho à sua família 

até o final do ano em curso; SC-076/99, do Presbitério de Carapicuíba - Propõe 

reajuste na contribuição à IPIB; SC-077/99, do Presbitério Oeste do Paraná - 

Solicita a nomeação de comissão responsável para reciclagem; SC-078/99, do 

Presbitério Oeste do Paraná - Sobre a necessidade de curso teológico à distância; 

SC-079/99, do Plenário - Rev. Otoniel Gonçalves e outros - Propõe formação de 

comissão que possa intermediar as negociações na formação político-agrária; SC-



080/99, do Sínodo Setentrional - Livro de Atas; SC-081/99, do Plenário - Rev. 

Gerson Mendonça Annunciação - Propõe extinção da figura do ouvidor, criada 

pela SET; SC-082/99, do Sínodo Vale do Rio Paraná - Livro de Atas; SC-083/99, 

do Sínodo São Paulo - Solicita ajuda à família do Rev. Antônio de Godoy 

Sobrinho; SC-084/99, do Sínodo Sul de São Paulo - Solicita instalação de novo 

Sínodo; SC-085/99, do Rev. Jonas Gonçalves - Consulta em nome de quem se 

encontra escriturada a propriedade onde funciona o Lar Betel; SC-086/99, do 

Sínodo Sul de São Paulo - Propõe que os Seminários isentem os candidatos 

oficiais das taxas; e igual medidas aos CTM’s.; SC-087/99, do Sínodo Sul de São 

Paulo - Registra voto de estranheza pelo fato de se aprovar o Estatuto da 

Associação Betel sem o nome da IPIB; SC-088/99, do Sínodo Sul de São Paulo - 

Propõe a criação de um sistema de comunicação eficaz; SC-089/99, do Sínodo 

Borda do Campo - Livro de Atas; SC-090/99, do Sínodo Sul de São Paulo - Livro 

de Atas; SC-091/99, do Sínodo São Paulo - Propõe viabilização de contratação de 

Seguros de Vida para Pastores; SC-092/99, do Representante junto ao CLAI – 

Relatório; SC-093/99, da Comissão de Exames de Atas - Proposta; SC-094/99, do 

Rev. Enock Coelho de Assis - Propõe estudo de possibilidade de transferência da 

sede administrativa da IPI do Brasil para Sorocaba/SP;  SC-095/99 - Plenário 

(Rev. Enock Coelho de Assis) - proposta para nomeação de Comissão para 

analisar as regulamentações que ainda estão em vigor, à luz da nova 

Constituição; SC-096/99 - Plenário (Rev. Enock Coelho de Assis) - Proposta de 

nomeação de Comissão para elaborar anteprojeto de regulamentação dos artigos 

da Constituição que se façam necessários, através de leis ordinárias pertinentes; 

SC-97/99 - da Associação Evangélica e Literária Pendão Real - Relatório; SC 

098/99, da Comissão de estudo sobre o Livro de Atas do Sínodo Rio-São Paulo - 

parecer; SC-099/98, Plenário (Rev. Kléber Nobre Queiroz) - Propõe que se 

estabeleça critérios quanto às despesas de representantes junto à Comissão 

Executiva; SC-100/99 - Plenário (Rev. Valdinei Aparecido Ferreira) - Propõe 

pronunciamento oficial sobre a crise econômica atual; SC-101/99, da Educação 

Cristã - Relatório; SC-102/99, da Comissão Especial de Ordenações Litúrgicas - 

Relatório - Reforma das Ordenações Litúrgicas; SC-103/99, da Secretaria de 



Missões - Relatório; SC-104/99 da Secretaria Nacional de Forças Leigas - 

Relatório Financeiro - 1998; SC-105/99 da Comissão de Patrimônio - Relatório 

completando o doc. CET-50/98; SC-106/99 da Assessoria de Imprensa e 

Comunicação - Complementação solicitada no doc. CET-59/98 - Relatório; SC-

107/99 da Comissão Paritária de Diálogo - Propõe que se mantenha a decisão do 

Supremo Concílio sobre a aproximação com a família evangélica brasileira em 

especial com a família reformada e que se mantenha a COPAD; SC-108/99  da 

Secretaria de Forças Leigas - Encaminha proposta da CNU à SMI - envolvimento 

com a MPC; que se observe alguns trabalhos isolados dentro da IPIB; SC-109/99 - 

da Secretaria de Forças Leigas - Encaminha proposta da CNU - Convocação de 

Congresso da CNU para alteração dos Estatutos; SC-110/99 da Secretaria de 

Forças Leigas - Encaminha proposta da CNU para a AIC - encarte especial do 

UMPISMO em "O Estandarte", melhoria da página da Internet e produção de 

Home Page da UMPI; SC-111/99, da Secretaria de Forças Leigas - Encaminha 

proposta da CNU para a SEC - elaboração de material para professores; criação 

de material produzido com temas específicos, montagem de núcleo de 

capacitação; SC-112/99, da Secretaria de Forças Leigas - Encaminha proposta da 

CNU à Secretaria de Música e Liturgia - retomar e redirecionar a Produção do 

Canteiro; realização de oficinas de música; SC-113/99, da Secretaria de Forças 

Leigas - Encaminha proposta da CNU à SDI - incentivo dos jovens a se unirem 

com as Mesas Diaconais; que a SDI produza material apropriado para instruir as 

crianças; São nomeadas as seguintes COMISSÕES DE TRABALHO: I – 

COMISSÃO DE FINANÇAS: Rev. Jonas Gonçalves, Presb. Sidney Luiz Tizziani, 

Rev. Walmir Machado Ribeiro, Presb. Apolônio Elias Dória, Presb. Marcos Arruda, 

Rev. Adilson Antonio Ribeiro, Rev. Josué Gerson de Almeida, Presb. René Ribeiro 

da Silva (documentos SC-001/99, SC-013/99, SC-021/99, SC-022/99, SC-024/99, 

SC-030/99, SC-041/99, SC-055/99, SC-075/99, SC-076/99, SC-083/99, SC-

086/99, SC-104/99); II – COMISSÃO DE PAPÉIS E CONSULTAS – 1: Rev. 

Lysias Oliveira dos Santos, Presb. Walter Signorini, Presb. Samuel Prado, Rev. 

Dimas Barbosa Lima, Rev. João Luiz Furtado, Rev. Eliabe Gouveia de Deus, 

Presb. Jackson dos Santos, Rev. Josias Martins de Almeida, Rev. Ricardo José 



Bento, Presb. Varlino Mariano de Souza (documentos SC-002/99, SC-020/99, SC-

025/99, SC-031/99, SC-042/99, SC-058/99, SC-071/99, SC-072/99, SC-074/99, 

SC-079/99, SC-081/99, SC-084/99, SC-087/99, SC-088/99); III – COMISSÃO DE 

PAPÉIS E CONSULTAS – 2 - Rev. Aureo Rodrigues de Oliveira, Rev. Odilon de 

Carvalho, Presb. Jonatas Silva Menezes, Rev. Valdir Alves dos Reis, Presb. 

Eduardo Gouveia Mendonça, Presb. Adair Sérgio E.duardo Camargo, Rev. 

Fernando Bortolleto Filho, Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, Rev. Geraldo Matias 

Ferreira, Rev. Adevanir Pereira da Silva (documentos SC-003/99, SC-005/99, SC-

007/99, SC-009/99, SC-010/99, SC-011/99, SC-032/99, SC-039/99, SC-040/99, 

SC-046/99, SC-047/99, SC-048/99, SC-051/99, SC-056/99, SC-092/99, SC-

101/99, SC-106/99, SC-107/99, SC-108/99, SC-110/99); IV – COMISSÃO DE 

ESTATÍSTICA E ESTADO ESPIRITUAL- Rev. Silvanio Silas Ribeiro Cabrial, 

Presb. Reuel de Matos Oliveira, Presb. Saulo Porto da Silva, Presb. João Olavo 

Almeida Prado Oliveira, Presb. Demetrius do Lago Pareja, Presb. Angelo José da 

Mota Bordim, Presb. Ivan Franco Caixeta, Presb. Jefferson Grilard (documentos 

SC-004/99, SC-028/99, SC-037/99, SC-038/99, SC-043/99); V – COMISSÃO DE 

ESTUDOS DE PREVIDÊNCIA PASTORAL - Presb. João Americo dos Santos, 

Presb. Sérgio Roberto Cotrim Guará, Rev. Venicio Nogueira, Presb. Isac Souza, 

Presb. Maurílio Clóvis dos Santos, Presb. Eli Brandão de Oliveira, Rev, José 

Antonio Gonçalves, Rev. Davi Rose de Carvalho (documentos SC-006/99, SC-

091/99); VI – COMISSÃO DE MISSÕES E DIACONIA - Rev. Jonas Furtado do 

Nascimento, Presb. Dauto Camargo, Presb. Ocimar Fernandes Oliveira e Silva, 

Rev. Aury Vieira Reinaldet, Rev. Jonas de Araujo, Rev. Jean Carlos da Silva, Rev. 

Euclides Luis do Amaral, Rev. Marcos Nunes da Silva, Presb. João Paulino Mafra, 

Presb. José Thales, Presb. Décio João Machado, Rev. Edson Tadeu Duran, Rev. 

Antonio Carlos Alves, Rev. Joaquim Ferreira das Dores, Presb. Djalma de Barros 

(documentos SC-008/99, SC-012/99, SC-026/99, SC-050/99, SC-057/99, SC-

061/99, SC-103/99, SC-113/99, SC-114/99); VII – COMISSÃO DE MUSICA E 

LITURGIA - Rev. Uriel Silveira, Presb. Ezechias Soares Correia, Presb. Isaltino 

Onorio de Oliveira, Rev. Zebulon Siqueira, Rev. Cleber Coimbra Filho, Rev. Helio 

Osmar Fernandes, Rev. Marco Antonio Barbosa (documentos SC-014/99, SC-



023/99, SC-033/99, SC-034/99, SC-112/99); VIII – COMISSÃO DE 

ORDENAÇOES LITURGICAS - Rev. Agnaldo Pereira Gomes, Rev. Altamiro 

Carlos Menezes, Presb. Armando Xavier de Souza, Presb. Nelson da Silva Lara, 

Rev. Roberto Mauro de Souza Castro, Rev. Alfredo dos Santos Oliva, Rev. José 

Arno Tossini, Rev. Naamã Mendes (documentos SC-015/99, SC-019/99, SC-

045/99, SC-102/99); IX – COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO - Rev. Carlos Barbosa, 

Rev. Luis Pereira de Souza, Presb. Oswaldo Batista Silva Junior, Presb. Osmar da 

Silva, Presb. Messach Antonio de Oliveira, Rev. Luiz Alberto Mendonça Sabanay, 

Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, Presb. Neilton Diniz Silva, Rev. Wilson Sales 

Devidé, Presb. Jacir Ailton da Silveira, Presb. José Augusto Rocha (documentos - 

SC-016/99, SC-018/99, SC-052/99, SC-073/99, SC-107/99); X- COMISSÃO DE 

ASSUNTOS TEOLÓGICOS - Rev. Gerson Mendonça de Annunciação, Rev. 

Clayton Leal da Silva, Rev. Paulo Sergio Proença, Rev. Mitchel Rosemberg 

Galdino, Rev. José Xavier de Freitas, Presb. Moacir Benvindo de Carvalho, Presb. 

Waldomiro Ribeiro de Jesus, Rev. Carlos Fernandes Meier, Rev. Marcos Lopes 

dos Reis, Presb. Miqueias Fonda da Silva, Rev. Samuel do Prado, Rev. Francisco 

Elias Delfino (documentos - SC-027/99, SC-031/99, SC-049/99, SC-070/99, SC-

077/99, SC-078/99, SC-111/99); XI – COMISSÃO DE PATRIMÔNIO - Rev. 

Claudio Oliver dos Santo, Rev. Gessé Moraes de Araujo, Presb. Djalma Terra 

Araujo, Rev. Jango Magno Fernandes Miranda, Rev. Pedro Sanches Vierma, 

Presb. Dionísio Dias da Silva, Rev. João Batista de Souza, Rev. Nenrod Douglas 

Oliveira Santos, Presb. Rafael Corral Sanches (documentos - SC-029/99, SC-

036/99, SC-044/99, SC-053/99, SC-085/99, SC-105/99); - XII – COMISSÃO 

FORÇAS LEIGAS - Presb. Francisco Almeida, Presb. Paulo Pereira Nogueira, 

Rev. Jessé de Andrade, Presb. Genésio Moutinho Machado, Presb. Aluízio 

Bezerra de Oliveira, Presb. Nicodemo Ferreira de Almeida, Presb. Ivo Paiva, 

Presb. Mario Carvalho Pereira, Rev. José Aparecido dos Santos, Rev. Ézio 

Martins de Lima, Presb. José Luiz Ferraz de Andrade, Presb. Florisvaldo Laureano 

Rodrigues (documentos - SC-035/99, SC-054/99, SC-104/99, SC-109/99); XIII - 

COMISSÃO DE EXAME DE ATAS E ATOS DOS SÍNODOS - Rev. Ademar 

Rogato, Presb. João Batista Navarro, Rev. Esny Cerene Soares, Presb. Joaquim 



Plácido Ribeiro Filho, Rev. Cícero Meyer Vassão, Rev. Licurgo Ferreira Filho, 

Presb. Moacir de Freitas Pinto, Presb. Raul Mateus, Presb. Edson de Oliveira 

Soares, Rev. Itamar de Souza, Presb. Ivanildo de Oliveira Silva, Presb. Benedito 

de Almeida, Presb. Hanani Lara (documentos - SC-062/99, SC-063/99, SC-

064/99, SC-065/99, SC-066/99, SC-067/99, SC-068/99, SC-069/99, SC-080/99, 

SC-089/99, SC-090/99); XIV – COMISSÃO DE EXAME DE ATAS E ATOS DA 

COMISSÃO EXECUTIVA - Rev. Otoniel Marinho de Oliveira, Rev. Adauto Geraldo 

Beltrão, Rev. Pedro Teixeira Filho, Rev. Valdemar de Souza, Rev. Ezequias Pires 

de Camargo, Presb. Edvalter Costa, Presb. Humberto de Souza Fernandes, 

Presb. Elias Ribeiro de Barros, Rev. Rubens Franco Lacerda, Presb. Geraldo 

Mendes Nascimento, Presb. Maurício de Almeida Machado, Rev. Selmo Cândido 

de Oliveira, Presb. Juvenil Romeiro (documentos - SC-059/99, SC-060/99); XV – 

COMISSÃO DE LEIS ORDINÁRIAS - Rev. Enock Coelho de Assis, Rev. Ari 

Botelho, Presb. Diógenes Pinheiro Miranda, Rev. Mauro Antunes, Rev. Kleber 

Nobre de Queiroz, Rev. Mário Balduino de Oliveira (documento SC-020/99). 

HORÁRIO REGIMENTAL: Foi aprovado o seguinte horário para os trabalhos do 

Concílio: 8:00 h – Exercícios devocionais; 8:30 h– plenário e trabalho das 

comissões; 12:30 h– Almoço; 14:00 h– Plenario; 18:00 h – Jantar; 19:30 h. 

Reabertura dos trabalhos – Palavra de representantes de Igrejas e Organismos 

Ecumênicos; 20:30 h – Plenário; 23:00 h – Encerramento. Os trabalhos foram 

suspensos às 22:00 horas para atividade das comissões. Às 22:55 horas o Sr. 

Presidente chama à ordem o Concílio, tendo sido encerrados os trabalhos às 

23:00 horas com oração. Eu, Hircio de Oliveira Guimarães, na qualidade de 

secretário, lavrei e assino a presente ata, juntamente com o Presidente. 



 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL 

DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL 

 

2ª SESSÃO 

 

DATA, HORA E LOCAL: no dia 30 de janeiro de 1999, com início às 8:30 hs., no 

templo da 1a. IPI de Campinas, à Rua Luzitana 846, Campinas, São Paulo, 

reuniu-se o Supremo Concílio da IPI do Brasil na segunda sessão da presente 

legislatura. Presidente: Rev. Leontino Farias dos Santos. Secretário: Rev. Hircio 

de Oliveira Guimarães. Presenças: Diretoria - Rev. Leontino Farias dos Santos, 

Rev. Othoniel Gonçalves, Presb. Roberto da Freiria Estevão, Rev. Edival Ferreira 

Brandão, Rev. Hircio de Oliveira Guimarães, Rev. Celso Cézar Machado e Presb. 

Rui de Araujo Lobo. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇAS - Representação 

presbiterial: os mesmos representantes da sessão anterior, observadas as 

seguintes alterações: Presbitério Mato Grosso/Rondônia: ausente o Rev. Élvio 

de Almeida; Presbitério de Londrina, no lugar do Rev. Mathias Quintela de 

Souza, entra o Rev. Marco Antônio Barbosa; Presbitério Sul do Paraná, no lugar 

do Presb. Alcy Thomé da Silva, entra o Presb. Juvelino de Oliveira Filho; 

Presbitério Sul de Minas, ausente o Presb. Ivan Franco Caixeta; Presbitério 

Santana, ausentes os Presbs. Eroilton Borges e Ocimar Fernandes de Oliveira e 

Silva, e presente o Presb. Marcos Tadeu Simões; Presbitério São Paulo, no lugar 

do Rev. Odilon de Carvalho, assume o Rev. Josué Pinto; Presbitério Oeste do 

Paraná, ausente o Presb. Jacir Ailton da Silveira. Havendo “quorum” o Presidente 

declara aberta a sessão. OUTRAS PRESENÇAS: Rev. Ragi Azar Khouri, da 

Igreja Evangélica Árabe de São Paulo e Rev. Antonio Olímpio de Santana, 

Secretário da Comissão Ecumênica Nacional de Combate Ao Racismo - 

CENACORA, Rev. Noidy de Souza Barbosa, Secretário Executivo, Presb. Alcy 

Thomé da Silva, Tesoureiro, Revs. Oriente Sibane e Jonas Ngnomane, da Igreja 

Presbiteriana de Moçambique. Foi feita uma oração de intercessão pelos 

progenitores dos Rev. Lutero de Oliveira Messias e Presb. Roberto da Freiria 



Estevão. Os trabalhos são suspensos às 10:00 horas, para trabalho das 

comissões. Os trabalhos são reiniciados às 14:40 horas. É concedida a palavra à 

Reverenda Jane Scarjant Watt, da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, 

Presbitério Sul da Nova Inglaterra e ao Rev. Lúcio Flores, representante do Grupo 

de Trabalho Missionário Evangélico- GTME. É autorizada a ausência dos Presbs. 

Abnaziel Ricardo de Freitas, Presbitério Paulistano, e Aparecido Caldeira, 

Presbitério da Araraquarense. ATA DA SESSÃO ANTERIOR: foi lida e aprovada, 

sem observações. RESOLUÇÕES - Apresentados os pareceres das Comissões, o 

Supremo Concílio RESOLVE - quanto ao documento: SC-111/99: encaminhar 

documento à consideração da Secretaria de Educação Cristã, que deverá adequar 

os programas das diferentes faixas etárias, conforme o plano de gestão da atual 

diretoria; SC-049/99 - a) determinar que a Secretaria de Educação Teológica dê 

continuidade à complementação do projeto, priorizando-o e, num prazo máximo de 

noventa dias, encaminhá-lo à Comissão Executiva; b) que doravante, o Seminário 

Teológico de Londrina passe denominar-se SEMINÁRIO TEOLÓGICO REV. 

ANTONIO DE GODOY SOBRINHO. Autoriza-se a retirada de plenário do Rev. 

Paulo Roberto dos Santos. Os trabalhos são suspensos às 15:40 horas, para 

atividade das Comissões. Reiniciados os trabalhos às 19:45 horas, com práticas 

devocionais, contando com a participação especial do grupo "Metamorfose", 

composto de adolescentes da Igreja hospedeira. Registra-se a presença da 

representação da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, constituída por: Rev. 

Eriberto Soto, Coordenador da Igreja para a América do Sul, Rev. Joseph Small, 

que apresentou a saudação ao Concílio em nome do moderador da Igreja 

americana; Dra.. Florence Mac Kelvy, moderadora do Sínodo do Sol; Dr. Jim Mac 

Kelvy, do Presbitério do Novo Pacto; Rev. Alexa Smith, jornalista oficial da Igreja; 

Reva. Megan Ritchie, que ministrou a Palavra de Deus. Registra-se, também, a 

presença do Rev. Olson Pemberto, diretor do Instituto Bíblico Patrocínio e antigo 

diretor do "Instituto José Manuel da Conceição", e Rev. Dr. Alberto Roldán e sua 

esposa, Senhora Emília Roldán, que estarão prestando sua colaboração na área 

de ensino teológico, no Seminário de Londrina. RESOLUÇÕES - À luz dos 

pareceres das Comissões, o Concílio RESOLVE, quanto aos documentos: SC-



008/99 - acolher e aprovar o relatório; SC-103/99: a) Aprovar o relatório e registrar 

voto de louvor a Deus pelo trabalho da Diretoria da SMI; b) priorizar a questão 

missionária no orçamento da Igreja; SC-026/99: aprovar o relatório e registrar voto 

de louvor a Deus pelo trabalho desenvolvido pela SMI; SC-012/99 e SC-050/99: 

aprovar o relatório. Os trabalhos são encerrados às 23:00 horas, com oração. Eu, 

Hircio de Oliveira Guimarães, na qualidade de Secretário, lavrei e assino a 

presente ata, juntamente com o presidente. 



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL 

DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL 

 

3ª  SESSÃO 

 

DATA, HORA E LOCAL: no dia 31 de janeiro de 1999, com início às 8:30 hs., no 

templo da 1a. IPI de Campinas, à Rua Luzitana 846, Campinas, São Paulo, 

reuniu-se o Supremo concílio da IPI do Brasil na terceira sessão da presente 

legislatura. Presidente: Rev. Leontino Farias dos Santos. Secretário: Rev. Hircio 

de Oliveira Guimarães. Presenças: Diretoria - Rev. Leontino Farias dos Santos, 

Rev. Othoniel Gonçalves, Presb. Roberto da Freiria Estevão, Rev. Edival Ferreira 

Brandão, Rev. Hircio de Oliveira Guimarães, Rev. Celso Cézar Machado e Presb. 

Rui de Araujo Lobo. PRIMEIRA VERIFICAÇÃO DE PRESENÇAS - 

Representação presbiterial: os mesmos representantes da sessão anterior. 

Havendo "quorum", o senhor Presidente declara abertos os trabalhos, às 8:30 

horas, após os exercícios devocionais. OUTRAS PRESENÇAS: Rev. Roberto 

Brasileiro, Vice-Presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, 

e Rev José Carlos Vaz de Lima, DD Presidente da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo e Pastor da IPI do Brasil, Revs. Abival Pires da Silveira, 

Assir Pereira, Dr. Rubens Cintra Damião e familiares dos reverendos Alfredo 

Borges Teixeira, Dr. Seth Ferraz, Sátilas do Amaral Camargo, João Euclides 

Pereira e José Coelho Ferraz, Rev. Noidy de Souza Barbosa, Secretário 

Executivo, Presb. Alcy Thomé da Silva, Tesoureiro, Revs. Oriente Sibane e Jonas 

Ngnomane, da Igreja Presbiteriana de Moçambique e o casal de missionários que 

irá trabalhar com a Igreja Presbiteriana da Venezuela, numa parceria entre a IPI 

do Brasil, Igreja Presbiteriana do Brasil e Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. 

RESOLUÇÕES: à luz dos pareceres das Comissões, o Supremo Concílio 

RESOLVE, quanto aos documentos SC-113/99 - atender à solicitação, 

recomendando à Comissão Executiva que dê os passos para sua realização; SC-

108/99 - acolher a solicitação e que sejam dados os passos para uma reunião 

entre a SMI e SNU a fim de viabilizar o projeto; SC-057/99: a) aprovar o relatório, 



registrando-se voto de apreciação à SND e a toda equipe pelos trabalhos 

realizados; b) recomendar que as propostas oriundas do VII Congresso Nacional 

de Diaconia sejam atendidas pelas instâncias competentes, conforme o plano de 

gestão da atual Diretoria; SC-077/99: Encaminhar o documento à Secretaria de 

Educação Teológica para nomeação de Comissão especial, com vistas à 

implementação do processo de reciclagem; SC-078/99 - determinar à Secretaria 

de Educação Teológica que dê o passos para a criação de curso teológico à 

distância; SC-070/99: a) determinar à Secretaria de Educação Teológica que 

elabore critérios que permitam orientar aos Concílios na escolha e 

encaminhamento de candidatos ao curso teológico em nossos Seminários, 

ouvidos estes e profissionais ligados a áreas das ciências humanas; b) determinar 

que a Comissão Executiva, "ad-referendum" da próxima reunião ordinária da 

Assembleia Geral, após aprovação de proposta oriunda da SET, implemente a 

decisão, fazendo ampla divulgação a todos os Concílios. SUSPENSÃO DA 

REUNIÃO: Os trabalhos são suspensos às 09:00 horas para o Culto Público, que 

teve seu início às 09:30 horas, com Celebração Eucarística e mensagem 

transmitida pelo Rev. Roberto Brasileiro, Vice-Presidente da Igreja Presbiteriana 

do Brasil. Registre-se que, após o encerramento do culto, foram prestadas 

significativas homenagens aos ex-Presidentes do Supremo Concílio da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil, a partir do ano de 1957, quando se deu a 

instalação do Supremo Concílio, em substituição ao Sínodo então existente. 

Estiveram presentes à cerimônia, para receberem as homenagens, os Revs. 

Abival Pires da Silveira, Assir Pereira, Dr. Rubens Cintra Damião e familiares dos 

reverendos Alfredo Borges Teixeira, Dr. Seth Ferraz, Sátilas do Amaral Camargo, 

João Euclides Pereira e José Coelho Ferraz. Os trabalhos são reabertos às 14:10 

horas. ALTERAÇÕES NA REPRESENTAÇÃO PRESBITERIAL - Registrem-se as 

seguintes: Reverendo Onofre de Oliveira em substituição ao Rev. Davi Rose de 

Carvalho, Presbitério São Paulo-Minas; Presb. Neilton Diniz Silva, em 

substituição ao Presb. Apolônio Elias Dória, Presbitério Sergipe; Rev. Paulo 

Cesar Colussi Riva, em substituição ao Rev. Roberto Mauro, Presbitério  

Maringá; Rev. Luiz Pereira de Souza, em substituição ao Rev. Obed Carvalho, 



Presbitério Leste Paulistano, e José Haylton Claudino, em substituição a Eli 

Brandão, Presbitério Oeste. Registra-se observação do Presb. João Américo dos 

Santos contra a alteração do horário de trabalhos,. Foram autorizados a retirar-se 

do plenário: Eldo Fernando Machado, Presbitério Sul de Minas, Rev. Edson Tadeu 

Duran, Presbitério Bandeirante, Rev. Elias Trindade, Presbitério de Carapicuíba. É 

concedida a palavra ao Rev. Romeu Olmar Klich, Secretário Executivo da 

Comissão Nacional de Direitos Humanos, que traz a saudação ao Concílio, em 

nome da organização que representa. À luz dos pareceres das Comissões, o 

Supremo Concílio RESOLVE, quanto aos documentos SC-039/99 e SC-106/99: a) 

aprovar o relatório; b) registrar um voto de apreciação pelo excelente trabalho que 

vem sendo desenvolvido pela equipe, recuperando a credibilidade do jornal "O 

Estandarte"; c) apelar aos pastores e presbíteros que não são assinantes, para 

que se tornem, bem como oficiar aos Presbitérios para que apoiem a campanha 

de assinaturas; d) recomendar que seja dada seqüência ao processo com o 

objetivo de tornar o jornal auto-sustentável; SC-003/99, SC-011/99 e SC-101/99 - 

que se nomeie uma comissão de estudo para preparar uma avaliação mais 

abrangente da Educação Cristã com vistas a um projeto tomando por base as 

conquistas já obtidas; SC-010/99 - aprovar o relatório; SC-009/99 - aprovar o 

relatório; SC-032/99, SC-040/99 e SC-107/99: a) aprovar o relatório; b) que se 

acolha a proposta apresentada; SC-007/99: a) aprovar o relatório; b) adotar os 

parâmetros propostos para relacionamentos intereclesiásticos, bem como os 

critérios para a seleção do programa de treinamento, dando ampla publicidade 

desse processo à toda a Igreja; SC-110/99 - que o documento seja encaminhado 

à A.I.C.; SC-097/99 - aprovar o relatório, devendo os informes financeiros serem 

submetidos à comissão de finanças; SC-048/99 - aprovar o relatório; SC-047/99 - 

aprovar o relatório; SC-051/99 - aprovar o relatório; SC-056/99 - aprovar o 

relatório; SC-092/99 - aprovar o relatório; SC-059/99: aprovar a transcrição de atas 

do Supremo Concílio, com as seguintes observações: a) falta numeração das 

atas, conforme exigência das normas para elaboração de atas (item IV); b) os 

termos de abertura e encerramento não estão numerados e não consta nos 

mesmos a quantidade de folhas contidas no livro; c) entre as folhas 3 e 4 há uma 



ata, cuja folha não está numerada e nesta está registrada a ata de 10 de junho de 

1998 (item IV); d) a sigla GTME e CELADEC são mencionadas nas paginas 58 e 

59 sem seu significado (item V); e) na ata de 10 de Julho de 1998, página 543, a 

convocação do Supremo Concílio está incompleta, por não mencionar a natureza 

das reuniões (extraordinária e ordinária); f) não consta o registro das observações 

no livro de atas da Comissão Executiva do Supremo Concílio, conforme 

observação feita no livro de atas do Supremo Concílio, realizado em 24 de 

Dezembro de 1997, na 5ª sessão, página 34, linha 28; g) na ata de 20 de 

Novembro de 1998, página 57, registrou-se a dotação de verba no valor de R$ 

70.000,00 (setenta mil reais) para o pagamento de honorários advocatícios, 

omitindo-se as informações sobre as razões da contratação desse serviço (item 

V); SC-065/99 - aprovar os atos e atas do Sínodo Oriental com as seguintes 

observações: a) O Sínodo toma conhecimento do exame do Supremo Concílio (fls. 

43), mas não atende sua determinação; b) Os horários estão registrados de forma 

diferente na ata; c) há um "em tempo" após a assinatura do secretário, o que é 

irregular. O "em tempo" só cabe antes da assinatura do Secretário; SC-066/99 - 

aprovar os atos e atas do Sínodo Oeste Paulista, com as seguintes observações: 

a) não há registro numérico da reunião ordinária, que é a XVIII; b) o Presidente 

eleito, que era secretário, lavrou e assinou a ata da sessão de abertura, 

encerrando-a após a posse da nova Diretoria, sem observar a ordem do regimento 

interno; SC-067/99 - aprovar os atos e atas do Sínodo São Paulo, sem 

observações; SC-068/99 - aprovar os atos e atas do Sínodo de Osasco, com as 

seguintes observações: a) na ata da organização do Sínodo, o Secretário colocou 

um "em tempo", após ter encerrado a ata com sua assinatura, colocando em 

seguida o "histórico seguindo-se após as assinaturas dos membros fundadores; b) 

a primeira reunião do Sínodo após organizado, aconteceu um ano e três meses 

depois, para tratar de assunto específico; c) na segunda reunião declarada 

"reunião ordinária" (que é a primeira), não foi seguida a ordem dos trabalhos do 

regimento interno, nem sequer registrada oração de instalação, nem Culto Público, 

elegeu-se nova Diretoria após primeira verificação de "quorum"; d) o Sínodo não 

elegeu representante junto à Comissão Executiva do Supremo Concílio, em 1997, 



quando foi organizado; e) quanto ao ato do Presbitério de Carapicuíba, em 

receber em seu rol um ministro (Osvaldo de Pinho Monteiro), que havia 

renunciado ao ministério e transferido em seguida ao Presbitério Novo Osasco, a 

ata "F-06" diz que o Presbitério foi advertido e cancelada a transferência, mas não 

esclarece se o Sínodo também anulou a readmissão do ministro que renunciara; f) 

aprovada a proposta de que o Supremo Concílio determine ao Sínodo que atualize 

as informações e faça o mesmo com o Presbitério; SC-069/99 - aprovar os atos e 

atas do Sínodo Meridional, com as seguintes observações: aprovar os atos e atas 

do Sínodo meridional, com as seguintes observações: a) nas atas de 1997 há 

muitas siglas, ex. IPIB, CTM, SMI, SC, sem antes haverem sido registrados os 

nomes desse organismos; b) não há separação entre a ata de abertura e demais 

sessões; c) não segue a ordem dos trabalhos do Regimento Interno. Não há nova 

verificação de "quorum" após o Culto de Abertura; d) Na reunião extraordinária de 

9 de Agosto de 1997 não é especificado o motivo da reunião. Pelo texto, discute-

se a reforma da Constituição da IPIB (fls. 10). Segundo o artigo 145 da 

Constituição, compete aos Presbitérios a discussão da reforma constitucional, 

quando baixada pelo Supremo Concílio. É possível que o Sínodo pretendesse 

fazer sugestões à Comissão Especial de Reforma, uma vez que estava aberto o 

processo para sugestões; e) no final das atas o Secretário Permanente, que é o 

Primeiro Secretário diz: "Eu, Primeiro Secretário e Secretário Permanente 

transcrevi e assino", sem dizer o nome. LEITURA DA ATA DA SESSÃO 

ANTERIOR: foi lida e aprovada, sem observações. RESOLUÇÕES - À luz dos 

pareceres das Comissões, o Supremo Concílio RESOLVE, quanto aos 

documentos SC-082/99: aprovar os atos e atas do Sínodo do Vale do Rio Paraná, 

com as seguintes observações: a) os nomes dos eleitos estão incompletos. 

Refere-se que o Rev. Davi presidiu a reunião sem dizer se é vice; b) menciona-se 

que o Rev. Naamã Mendes dá posse à diretoria, sem ser ele membro do Concílio; 

c) não foi observado o Regimento Interno; d) registrou-se a ausência dos 

representantes do Presbitério do Norte do Paraná fora de ordem. Deveria ter sido 

feito o registro após a composição do Concílio; e) não há registro de horário 

regimental; f) consta que a sessão será suspensa às 11:55 horas, com retorno 



programado para as 12:30 horas. Registra-se a suspensão às 12:50 horas. 

Reinicia à 14:00 horas, com verificação de "quorum" e que as comissões voltaram 

a trabalhar, sem registrar que a sessão foi suspensa (fl. 33); f) Refere-se a envio 

de documento sobre revalidação de curso, sem dizer quem foi enviado (fl. 33-a); 

g) o sínodo faz referência a empréstimos retomados e a receber, sem informar a 

origem. Há parcelamento de dívida de um pastor e liberação de empréstimo ao 

Presbitério de Maringá, sendo que o Presbitério deve verbas ao Sínodo (fl. 34); h) 

menciona que "foi proposto que o representante do Sínodo junto à Comissão 

Executiva do Supremo Concílio ....." quando o "artigo 126, alínea 'j'' da 

Constituição afirma que o representante é eleito; i) no final da ata, está registrado 

que foi lavrada pelo primeiro secretário, mencionando que vai assinada por ele, 

pelo secretário permanente e pelo Presidente, mas não informa quem a 

transcreveu; j) há muitas rasuras nas atas; l) o livro não tem a rubrica do 

Presidente que fez o Termo de Abertura (Rev. Naamã Mendes), nas folhas 

numeradas, embora o Supremo Concílio já tenha examinado o livro desde 1988; 

SC-062/99: aprovar os atos e atas do Sínodo das Minas Gerais com as seguintes 

observações: a) a ata da reunião ordinária (8 de Março de 1997) não segue a 

ordem dos Trabalhos do Regimento Interno. Não há registro de oração abrindo a 

sessão; b) o Secretário Permanente dá posse à nova diretoria, sendo que o 

presidente da sessão deveria fazê-lo, uma vez que não foi re-eleito; c) o Sínodo 

"escolhe" o representante junto à Comissão Executiva do Supremo Concílio; SC-

063/99: aprovar os atos e atas do Sínodo Ocidental, com as seguintes 

observações: a) na ata da reunião extraordinária de 7 de Março de 1998 não 

consta o motivo de sua convocação (fl. 64-v); b) há espaço em branco (linha 24, fl. 

65-a); SC-064/99: aprovar os atos e atas do Sínodo Brasil-Central, com as 

seguintes observações: a) a ata de 28 de Novembro de 1998 declara ser 

"extraordinária" mas não registra o motivo da reunião. Todo procedimento da 

reunião é de reunião "ordinária"; b) há espaços de linhas anuladas entre a ata da 

primeira sessão e da segunda sessão da reunião extraordinária; SC-080/99: 

aprovar os atos e atas do Sínodo Setentrional com a seguinte observação: o 

secretário permanente redige as atas da quarta reunião extraordinária como 



secretário "ad-hoc" sem ser nomeado pelo presidente e nem mencionar a 

ausência dos dois secretários; SC-089/99 - aprovar os atos e atas do Sínodo 

Borda do Campo, com as seguintes observações: a) os nomes dos membros da 

diretoria eleita estão incompletos; b) na fl. 43, o título da reunião diz que é 

"Extraordinária" mas no conteúdo da ata não diz ser "extraordinária" nem 

menciona a pauta da reunião. Pelo conteúdo da ata, percebe-se que a reunião é 

"ordinária; c) nesta ata registra-se que haverá reunião extraordinária após a 

reunião ordinária, mas não determina dia e hora nem o motivo da reunião (fl. 44-

a). VOTO CONTRÁRIO: Registra-se voto contrário do Presb. João Américo, com 

referência à retirada da observação 2 no parecer da comissão sobre este 

documento. Concede-se licença, para ausentar-se do plenário, ao Presb. Ivanildo 

de Oliveira Silva, Presbitério do ABC. Foi feita oração em favor do obreiro e de sua 

progenitora. Os trabalhos são suspensos às 18:30 horas para o jantar, tendo sido 

reiniciado às 21:45 horas, após a celebração do culto de louvor a Deus. 

RESOLUÇÕES: o Supremo Concílio, à luz dos pareceres das comissões, 

RESOLVE: quanto aos documentos SC-090/99: - aprovar os atos e atas do 

Sínodo Sul de São Paulo, com as seguintes observações: a) os nomes dos 

membros da diretoria eleita estão incompletos; b) há treze linhas anuladas sem 

que haja registro de decisão de anulá-las; c) na fl. 43 o título da reunião diz que é 

"extraordinária" mas não menciona a pauta da reunião. Pelo conteúdo da ata 

percebe-se que a reunião é "ordinária"; d) nessa mesma ata está registrado que 

haverá reunião extraordinária após a reunião ordinária, mas não determina dia e 

hora nem o motivo da mesma (fl. 44-a); SC-093/99: (sobre elaboração de atas) a) 

elaborar novo modelo de atas; b) revisar a ordem dos trabalhos do Regimento 

Interno; c) recomendar aos concílios que promovam em sua jurisdição cursos de 

elaboração de atas. Decidiu-se prorrogar a sessão até a discussão do documento 

SC-002/99. Em relação a este, após apresentação do parecer pela Comissão 

nomeada, foram prestados esclarecimentos iniciais sobre a matéria; 

considerando-se a falta de elementos suficientes para a votação do parecer, o 

documento ficou sobre a mesa, para posterior deliberação. ENCERRAMENTO: 

Encerrou-se a sessão aos cinqüenta minutos do dia 01 de fevereiro de 1999, com 



oração. Eu, Hircio de Oliveira Guimarães, na qualidade de Secretário, lavrei e 

assino a presente ata, juntamente com o Presidente. 



 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA 

PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL 

 

4ª SESSÃO 

DATA, HORA E LOCAL: no dia 01 de fevereiro de 1999, com início às 8:30 horas, 

no templo da 1ª IPI de Campinas, à Rua Luzitana, 846, Campinas, São Paulo, 

reuniu-se o Supremo Concílio da IPI do Brasil na quarta sessão da presente 

legislatura. Presidente: Rev. Othoniel Gonçalves. Secretário : Rev. Hircio de 

Oliveira Guimarães. Presenças: Diretoria: Rev. Othoniel Gonçalves, Presb. 

Roberto da Freiria Estêvão, Rev. Edival Ferreira Brandão, Rev. Hircio de Oliveira 

Guimarães e Rev. Celso Cézar Machado. Ausente o Rev. Leontino Farias dos 

Santos e Rui de Araújo Lobo. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇAS - Representação 

Presbiterial: os mesmos representantes da sessão anterior, observadas as 

seguintes alterações: Presbitério do ABC: mais a presença do Rev. Pedro 

Teixeira Filho e ausente o Presb. Ivanildo de Oliveira Silva. Presbitério Litoral 

Paulista: ausente o Presb. Adilson Antônio. Presbitério Distrito Federal: ausente 

o Presb. Rui de Araújo Lobo. Presbitério Mato Grosso Rondônia: mais a 

presença do Presb. Élvio de Almeida. Presbitério São Paulo Minas: No lugar do 

Rev. Davi Rose Carvalho assume o Rev. Onofre Oliveira. Presbitério Sul de 

Minas: Ausente os Presbs. Eldo Fernando Machado e Ivan Franco Caixeta. 

Presbitério Central Paulista: Ausente o Presb. Varlino Mariano de Souza. 

Presbitério Bandeirante: Ausente o Rev. Edson Tadeu Duran. Presbitério 

Freguesia: Ausente o Presb. Nicodemo Ferreira de Almeida. Presbitério 

Santana: No lugar do Rev. Paulo Sérgio Proença, assume o Rev. Márcio Pereira 

de Souza; ausente também os Presbs. Marcos Tadeu Simões e Ocimar 

Fernandes Oliveira e Silva. Presbitério Carapicuíba: No lugar do Rev. Natã 

Gerônimo Braga, assume o Rev. Elias Trindade. Presbitério Novo Osasco: 

Ausente o Presb. Osmar da Silva. Presbitério Osasco: Ausente os Revs. Dimas 

Barbosa Lima e Leontino Farias dos Santos e o Presb. Eduardo Gouveia 

Mendonça. Presbitério Fluminense: ausente o Rev. Paulo Sérgio Cancela. 



Presbitério Rio de Janeiro: Ausente o Presb. Humberto de Souza Fernandes. 

Presbitério Paulistano: ausente o Presb. Abnaziel Ricardo de Freitas. 

Presbitério São Paulo: Presente o Rev. Esny Cerene Soares e ausente: Rev. 

Odilon de Carvalho. Presbitério do Norte: ausente o Presb. Enésio Sousa Moura 

Presbitério Pernambuco-Alagoas: ausente o Rev. João Fidelis. . Presbitério 

Sergipe: No lugar do Presb. Apolônio Elias Dória, assume o Presb. Neilton Diniz 

Silva. Presbitério Bahia: ausente o Rev. José Rômulo Magalhães Filho e Presb. 

Robson da Fonseca Neves. Ceará: Ausente os Presbs. José Luizvaldo de Jesus e 

Diógenes Pinheiro de Miranda. Presbitério Nordeste: Ausente o Presb. Edmilson 

Lourenço da Silva. Presbitério Votorantim: Ausente o Presb. Josué Gerson de 

Almeida. Presbitério Mato Grosso do Sul: Ausente o Presb. Antônio de Freitas 

Junior. Havendo "quorum", o senhor Presidente declara abertos os trabalhos às 

8:30 horas, após uma palavra de oração. OUTRAS PRESENÇAS: Rev. Noidy 

Barbosa de Souza, Secretário Executivo, Presb. Alcy Thomé da Silva, Tesoureiro, 

Revs. Oriente Sibane e Jonas Ngomane, da Igreja Presbiteriana de Moçambique. 

Após a leitura, foi aprovada a ata da terceira sessão. Às 11:00 horas assume a 

presidência o Rev. Leontino Farias dos Santos. RESOLUÇÕES. À luz do parecer 

das Comissões, o Concílio RESOLVE, quanto aos documentos: SC-087/99 – 

Arquivar o referido documento; SC-025/99 - acolher o documento e encaminhá-lo 

para registro em ata do Supremo Concílio; SC-074/99 e SC-084/99: a) aprovar a 

proposta de organização do Sínodo Sudoeste Paulista, composto dos Presbitérios 

de Botucatu e Central Paulista, transferidos do Sínodo Oeste Paulista, e de 

Ourinhos, transferido do Sínodo Sul de São Paulo; b) dar os passos para a 

organização do referido Concílio; SC-091/99: a) implantar imediatamente o 

benefício do seguro de vida, com cobertura de auxílio-funeral, além de outras 

possíveis, para todos os pastores, missionários e respectivos cônjuges, exceto 

para aqueles que, por força do exercício de atividade profissional paralela, já 

recebam tal benefício; b) assumir os custos totais da implementação desse 

benefício, fazendo a necessária adequação orçamentária, ainda no presente ano 

fiscal; encaminhar o assunto à Secretaria de Ação Pastoral, para adoção de 

medidas complementares que se fizerem necessárias; d) encaminhar à Comissão 



de Orçamento deste Concílio; SC-006/99: a) dar os passos para a implementação 

imediata dos planos da Previdência Privada para Pastores e Missionários, na 

forma proposta e detalhada; b) determinar que a Diretoria da Assembleia Geral re-

negocie o valor da taxa de administração e de retorno do excedente financeiro, 

antes da assinatura do contrato; c) autorizar o Presidente do Supremo Concílio a 

assinar o respectivo contrato com a empresa escolhida, contando com a 

orientação da Assessoria Jurídica; d) autorizar a Diretoria do Supremo Concílio a 

adotar providências adicionais de ordem técnica e operacional que se fizerem 

necessárias; e) efetuar a adequação orçamentária ainda no presente exercício 

eclesiástico, para suportar os custos decorrentes desta medida; f) determinar que 

a comissão Executiva do Supremo concílio realize os estudos, com vistas a 

contemplar os pastores e missionários com idade acima de 55 anos; g) ratear os 

custos do projeto da seguinte forma: 50% (cinqüenta por cento) para o 

participante; 30% (trinta por cento) para o Supremo Concílio e 20% (vinte por 

cento) para os Presbitérios; SC-027/99 - a) comunicar que não há nenhuma 

decisão oficial na Igreja com relação ao ministério "igreja em células"; b) nomear a 

seguinte comissão para estudar profundamente o assunto, composta pelos: Rev. 

Gessé de Morais, relator, Revs. Leonildo Silveira Campos, Valdinei Aparecido 

Ferreira, Mathias Quintela de Souza, Bacharel Shirley Proença e Presbs. Paulo 

Eugênio Mendonça de Annunciação e Dionísio Dias. Esta Comissão deverá 

produzir um documento, submetendo-o à apreciação da Comissão Executiva para 

os devidos encaminhamentos; c) a Comissão Executiva poderá incluir outro nome, 

caso não haja possibilidade de aceitação por parte dos já nomeados; SC-021/99, 

SC-022/99, SC-024/99, SC-041/99, SC-076/99 e SC-086/99: nomear uma 

comissão especial, ainda na presente reunião, para que, num prazo de seis 

meses, faça um estudo e o apresente à Comissão Executiva; SC-075/99 e SC-

083/99 - Encaminhar o documento à Secretaria de Educação Teológica para que, 

em caráter de urgência, estude detalhadamente o assunto e apresente o relatório 

à Comissão Executiva, que deliberará sobre a matéria; SC-055/99 - autorizar, 

como solicitado; SC-030/99 - Encaminhar à Comissão Executiva, para avaliação e 

decisão, conforme o procedimento adotado em casos anteriores; SC-013/99 - a) 



autorizar, conforme solicitado; b) programar maior investimento na dinamização da 

Associação Evangélica e Literária Pendão Real; SC-104/99 - devolver o 

documento para que o mesmo seja enviado à Comissão Executiva, com o referido 

parecer; SC-044/99 – a) Aprovar o relatório da Comissão Especial para a 

aquisição de imóvel para o Seminário de São Paulo, determinando à Diretoria da 

Fundação Eduardo Carlos Pereira envidar esforços no sentido de articular, com a 

curadoria do Estado, a aquisição da sede do Seminário no decorrer de 1999. b) 

Determinar que seja elaborado um plano descritivo da estrutura física mínima 

necessária para a plena instalação do Seminário Teológico de São Paulo. Que se 

considere ainda, na elaboração deste planejamento, atividades correlatas, bem 

como a projeção de possíveis ampliações de suas atividades, com vista ao 

desenvolvimento da igreja; c) Determinar que seja elaborado um elemento 

descritivo a fim de estabelecer as exigências mínimas necessárias quanto à 

localização estratégica da sede do Seminário, com o objetivo de garantir o melhor 

acesso possível da Igreja aos serviços prestados por este; SC-097/99 - devolver o 

documento, para que o mesmo seja enviado à Comissão Executiva, com o 

referido parecer; SC-001/99 - a) Constituir uma Assessoria Administrativa 

Financeira com a incumbência de examinar e acompanhar a execução 

orçamentária de todos os órgãos da Igreja e dar parecer em cada reunião da 

Comissão Executiva; b) determinar que todos os demais órgãos apresentem seus 

relatórios financeiros com o parecer da Assessoria Administrativa Financeira; c) 

registrar voto de apreciação pelo trabalho desenvolvido pelo Presb. Alcy Thomé 

da Silva. Os trabalhos são suspensos às 12:30 horas, para almoço. São reabertos 

os trabalhos às 14:30 horas. Foi lida e aprovada a ata da terceira sessão. 

RESOLUÇÕES - À luz do parecer das comissões, o Concílio RESOLVE, quanto 

aos documentos: SC-018/99 – aprovar o Regimento Interno da Assembleia Geral, 

como segue: “REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA 

PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL - CAPÍTULO I - Da reunião da 

Assembleia Geral. Art. 1º - No dia e hora marcados, reunir-se-á a Assembleia 

Geral, no lugar de antemão designado, ocupando a cadeira o presidente, 

acompanhado de um dos secretários temporários. Art. 2º - Na ausência do 



presidente, ocupará a cadeira seu substituto legal. Art. 3º - Quando os secretários 

estiverem ausentes serão substituídos por um secretário "ad hoc", a convite do 

presidente. Art. 4º - O presidente chamará à ordem os membros da Assembleia 

Geral e convidará o secretário a fazer a chamada. Verificado o quorum, declarará 

abertos os trabalhos, passando-se ao culto público. Art. 5º - Não havendo 

quorum, reunir-se-á de novo a Assembleia Geral no dia seguinte, e, caso não 

haja ainda, o presidente adiará a reunião para quando julgar conveniente. Art. 6º - 

Após o serviço religioso, far-se-á nova verificação de quorum, arrolando-se os 

presbitérios organizados no interregno das reuniões, dando assento aos seus 

representantes, passando à eleição da Diretoria, que, de ordinário deverá ser feita 

por escrutínio secreto. Art. 7º - Empossada a Diretoria, serão determinadas as 

horas das sessões e o presidente em seguida nomeará a comissão de exercícios 

devocionais. CAPÍTULO II - Da Diretoria - Art. 8º - A Diretoria será constituída de 

presidente, três vice-presidentes e três secretários, eleitos após o serviço 

religioso. Art. 9º - Doze ministros e doze presbíteros formarão o quorum, contanto 

que representem pelo menos dois terços dos Sínodos, segundo a Constituição da 

Igreja Presbiteriana Independente do Brasil (Cap. V, art 123). CAPÍTULO III - Do 

Presidente - Art. 10º - Compete ao presidente: I - Convocar as reuniões ordinárias 

da Assembleia Geral para o tempo marcado e as extraordinárias nas 

circunstâncias previstas pela Constituição (Cap. V, art. 126). II - Presidir as 

reuniões e fazer observar o regimento interno. III - Conceder a palavra aos 

membros do Concílio, chamar à ordem o orador que divagar da questão ou se 

entregar a reflexões pessoais, e impor silêncio aos que se recusarem obedecer. IV 

- Encaminhar ao Concílio todo assunto de deliberação que se tenha de resolver, 

encaminhando convenientemente as deliberações e decidindo sobre questões de 

ordem. V - Observar cuidadosamente a ordem do dia. VI - Terminadas as 

considerações sobre qualquer assunto, submetê-lo à votação, estabelecendo o 

ponto sobre o qual ele deverá recair e proclamando o resultado. VII - Anunciar o 

nome dos oradores, impedindo-os de se interromperem uns aos outros, proibindo 

mesmo os apartes, quando inconvenientes ou demasiado prolongados, e exigir 

que se dirijam sempre ao presidente. VIII - Nomear comissões, salvo nos casos 



em que a Concílio decidir o contrário. IX - Vigiar para que os membros não se 

retirem, sem licença, das sessões. X - Suspender as sessões todas as vezes que 

as circunstâncias o exigirem. XI - Assinar a resolução do Concílio nos livros das 

atas dos Sínodos e das Comissões Permanentes. Art. 11 - O presidente não 

poderá apresentar propostas, indicações ou emendas, nem discutir; mas, se o 

quiser fazer, passará a presidência ao seu substituto legal, enquanto estiver com a 

palavra, e não voltará à cadeira enquanto se discutir a questão, em que votará. 

Art. 12 - Em caso de empate o presidente terá voto de qualidade, que é 

obrigatório. CAPÍTULO IV - Do Vice-Presidente - Art. 13 - Compete ao 1º vice-

presidente substituir o presidente em seus impedimentos. Na sua ausência, o 2º 

vice-presidente o substituirá e na falta deste, o 3º vice-presidente. CAPÍTULO V - 

Dos Secretários - Art. 14 - Compete ao 1º secretário: I - Elaborar com todo 

cuidado as atas de cada sessão, inserindo nelas todas as propostas aprovadas, 

pareceres, relatórios, etc, e entregá-las ao secretário executivo, depois de 

aprovadas e cuidadosamente revistas e passadas a limpo, a fim de serem 

transcritas no livro competente. II - Ler a ata da sessão antecedente. III - Publicar 

um resumo das atas no órgão oficial da Igreja, logo após a reunião do Concílio. 

Art. 15º - Compete ao 2º secretário: I - Substituir o 1º secretário. II - Formar um rol 

completo dos membros, logo depois da primeira sessão do Concílio, e fazer a 

verificação de presença, diariamente, no começo dos trabalhos. III - Ler todos os 

papéis que forem apresentados à mesa e guardá-los em boa ordem. IV - 

Transcrever nos livros de atas dos Sínodos e Comissões Permanentes o parecer 

que será assinado pelo presidente. Art. 16º - Compete ao 3º secretário: substituir e 

auxiliar os demais secretários. CAPÍTULO VI - Das Comissões - Art. 17º - Os 

membros das comissões deverão ser nomeados pelo presidente, salvo se o 

Concílio julgar conveniente elegê-los. O primeiro nomeado será o relator, podendo 

o segundo substituí-lo em seu impedimento. Art. 18º - Os membros da mesa 

ficarão isentos de qualquer comissão durante as sessões. Art. 19º - Os membros 

de uma comissão que não concordarem com o parecer da maioria poderão 

assiná-lo com a explicação: vencido, ou com restrições, ou então elaborar parecer 

ou relatório à parte. CAPÍTULO VII - Das Propostas - Art. 20º - Toda proposta 



deve ser feita em voz alta e apoiada, a fim de poder entrar em discussão. O 

presidente, quando julgar necessário, poderá exigir que o proponente faça por 

escrito a sua proposta. Art. 21 - O proponente, depois de apresentada a sua 

proposta, tem prioridade da palavra, dispondo de até 5 (cinco) minutos para 

fundamentá-la. Art. 22 - O proponente tem a liberdade de retirar a sua proposta, 

com o consentimento da pessoa que a apoiou; se, porém, já houver entrado em 

discussão, somente poderá fazê-lo com a permissão do Concílio. Art. 23 - Quando 

uma proposta contiver mais de um artigo, as suas diversas partes poderão ser 

discutidas e votadas separadamente. Art. 24 - Quando uma proposta ou qualquer 

matéria estiver em discussão, não se poderá tratar de outro assunto, a não ser 

que suba alguma proposta: a) para ser levantada a sessão; b) para ficar sobre a 

mesa ou ser adiada por um tempo determinado; c) ou para ser emendada ou 

remetida a uma comissão. Estas propostas terão precedência na ordem em que 

vão mencionadas. Art. 25 - Nenhuma proposta poderá ser votada sem ser posta 

em discussão. Art. 26 - As emendas serão sempre decididas antes da proposta 

original. Pode-se propor uma emenda a outra emenda, porém duas emendas 

diversas não devem ser admitidas ao mesmo tempo na discussão, quer sejam 

como substitutivo à questão inteira, quer uma modificação de suas partes. Art. 27 - 

Uma proposta pode ser substituída por outra quando o substitutivo compreender 

toda a matéria da proposta original, e isso se fará pela eliminação desta e adoção 

daquela. Art. 28 - Uma questão não será reconsiderada na mesma reunião do 

Concílio que foi votada senão pelo consentimento de um terço dos membros que 

estiverem presentes à sua decisão, e sem que a proposta de reconsideração seja 

feita por uma pessoa que votou com a maioria. Art. 29 - Logo que uma questão for 

posta a votos, não poderá mais se falar sobre ela, salvo para requerer alguma 

explicação. Art. 30 - Sendo proposto o encerramento de uma discussão, o 

presidente porá a votos a proposta, sem debates; se o encerramento for aprovado, 

passar-se-á à votação final da matéria; do contrário continuará a discussão. Art. 

31 - Quando se tratar da votação de uma matéria em discussão, todos terão de 

dar o seu voto, salvo dispensa do Concílio a algum dos seus membros. Os que se 

conservarem silenciosos serão considerados como votando com a maioria. Art. 32 



- No caso de votação nominal, deverão ser registrados nas atas os nomes dos que 

votaram pró ou contra a questão. CAPÍTULO VIII - Dos Oradores - Art. 33 - Se 

mais de uma pessoa se levantar ao mesmo tempo, terá a palavra a que estiver 

mais distante da cadeira do presidente. §1º - Julgando necessária, o presidente 

determinará à mesa a abertura de lista de inscrição de oradores, por ordem de 

solicitação. §2º - As inscrições serão encerradas por ordem do presidente. Art. 34 

- A nenhum orador será permitido falar por mais de duas vezes sobre a mesma 

matéria, limitando-se o seu tempo a 5 (cinco) minutos para a primeira e 3 (três) 

minutos para a segunda. Art. 35 - Nenhum orador poderá ser interrompido, salvo 

se estiver fora de ordem ou para corrigir-se qualquer engano, ou má interpretação. 

Art. 36 - O orador deverá dirigir-se à pessoa do presidente e não a qualquer 

membro do Concílio. Art. 37 - A nenhum orador é permitido falar sentado, exceto o 

presidente, e se alguém tomar a palavra sem licença, o presidente adverti-lo-á. 

Art. 38 - A nenhum orador é permitido entregar-se a referências, reflexões e 

questões que não interessam ao Concílio; se, no calor da discussão, o orador se 

exceder, o presidente chama-lo-á à ordem. Se qualquer orador se julgar agravado 

por uma decisão do presidente, poderá apelar para o Concílio. Art. 39 - Ninguém 

poderá se retirar do recinto das sessões sem permissão do presidente e, caso 

alguém tenha de se retirar temporária ou definitivamente das sessões, só o poderá 

fazer com o consentimento do Concílio, sob pena de censura. CAPÍTULO IX - Das 

Sessões Interlocutórias - Art. 40 - Quando houver conveniência, poderá o 

Concílio ter sessões interlocutórias, em que todos os membros conversarão 

livremente, sem as formalidades do regimento; todavia, as deliberações, nesta 

ocasião tomadas, deverão ser mencionadas em sessão regular. CAPÍTULO X - 

Das Sessões Privativas - Art. 41 - Se o Concílio achar que um assunto não deve 

ser considerado publicamente, poderá reunir-se em sessão privativa, à qual só 

poderão assistir os seus membros. O resultado das deliberações, porém, deverá 

ser lançado nas atas como nos casos ordinários. CAPÍTULO XI - Da Ordem dos 

Trabalhos - Art. 42 - Na sessão de abertura observar-se-á a seguinte ordem: I - 

Verificação do quorum. II - Constituição do Concílio, com oração pelo presidente. 

III - Culto público. IV - Nova verificação de quorum. V - Eleição e posse da 



Diretoria. VI - Apresentação dos motivos de ausência durante a reunião anterior, 

por aqueles que não tiverem comparecido. VII - Determinação das horas das 

sessões. VIII - Nomeação da comissão de exercícios devocionais. IX - 

Encerramento com oração e bênção apostólica. Art. 43 - Nas sessões ordinárias 

observar-se-á a seguinte ordem: I - Exercícios devocionais. II - Verificação da 

presença dos membros pelo 2º secretário. III - Apresentação dos motivos de 

ausência à sessão ou à reunião anterior, por aqueles que não tiverem 

comparecido. IV - Leitura da ata da sessão anterior. V - Apresentação de cartas, 

consultas e papéis. VI - Nomeação de Comissões sobre: a) Exame de atas dos 

Sínodos; b) Idem das contas e atas das Comissões Permanentes; c) Papéis e 

consultas; d) Estado espiritual das igrejas e estatística; e) Outras comissões que 

se tornarem necessárias. VII - Relatório das comissões nomeadas na reunião 

anterior. VIII - Idem de pareceres e relatórios de comissões nomeadas para o 

trabalho no decorrer das sessões. IX - Apresentação de propostas, projetos e 

indicações. X - Eleição das Comissões, Secretarias e Assessorias. XI - Eleição de 

comissões especiais. XII - Leitura e aprovação da ata da sessão de encerramento 

da reunião. XIII - Oração. XIV - Cântico do hino oficial da Igreja e invocação da 

bênção apostólica na sessão de encerramento. § 1º - Logo que a ordem especial 

e as matérias por decidir estiverem acabadas, os assuntos de ordem geral serão 

considerados. § 2º - As propostas para receber membros, nomear comissões e 

ouvir as mesmas estão sempre em ordem, a não ser quando o Concílio esteja 

tratando de qualquer deliberação. Art. 44 - As sessões do Concílio principiarão 

sempre à hora designada. Far-se-á a verificação de quorum no princípio de cada 

sessão, notando-se os ausentes, e todos os membros deverão assistir 

pontualmente às sessões. Art. 45 - Caso não haja quorum, o presidente esperará 

até uma hora e, se persistir a situação, determinará outra hora para a reunião, 

lavrando-se a ata, com registro dos ausentes e presentes. Art. 46 - As disposições 

deste Regimento aplicam-se aos Sínodos e Presbitérios, mutatis mutandis. Art. 

47 - Ficam revogadas as disposições em contrário”. Comissão Especial - O 

Concílio resolve nomear uma Comissão Especial para reforma da Constituição da 

Igreja, composta dos seguintes: Rev. Jonas Gonçalves, Relator, Revs. Paulo de 



Melo Cintra Damião, Carlos Barbosa e Presbs. Paulo Pereira Nogueira e Roberto 

da Freiria Estêvão. Quanto aos documentos: SC- 038/99 - Nomear Comissão para 

que elabore o projeto de regimento que regulamente e defina os limites e 

competência da Comissão de Ética e que em noventa dias seja apresentado à 

Comissão Executiva para deliberação; SC-037/99 – a) recomendar que a 

Comissão de Ética a ser nomeada oportunamente tenha perfil e capacitação para 

atender às necessidades e à urgência que os assuntos éticos demandam e que 

seus membros sejam de regiões próximas, para facilitar suas reuniões e decisões; 

b) delegar à Comissão Executiva a nomeação da Comissão de Ética, por tratar-se 

de comissão permanente; SC-043/99 - aprovar o relatório da Associação 

Evangélica Manaaim; SC-100/99: a) Fazer pronunciamento oficial sobre a crise 

econômica enfrentada atualmente em nosso país, em forma de "carta aberta", aos 

nossos governantes e ao povo brasileiro; enviar o texto "CARTA DE CAMPINAS" 

para publicação nos principais jornais de nosso país, de acordo com o seguinte 

texto: CARTA DE CAMPINAS - (sobre a crise econômica) “Como, porém , 

haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha?” Salmo 137 - Ao nos 

aproximamos dos 500 anos de conquista do Brasil e do centenário da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil, fazemos das palavras do salmista, as 

nossas palavras. Temos sido estrangeiros em nossa terra. Nascemos como 

colônia de uma potência européia do século XVI. Os sonhos e as lutas de nosso 

povo nos tiraram dessa condição. Enquanto Igreja, nascemos em 1903, com um 

claro compromisso com os rumos de nossa pátria. Diante do atual momento que 

estamos vivendo, não poderíamos nos furtar, enquanto brasileiros e presbiterianos 

independentes, da responsabilidade de expressar nossas perplexidades e 

esperanças aos governantes de nosso país e ao nosso querido povo neste final de 

século. Por isso nós, pastores e presbíteros da Igreja Presbiteriana Independente 

do Brasil, reunidos em Concílio na cidade de Campinas - SP, de 28 de Janeiro a 

02 de fevereiro de 1999, preocupados com a realidade de nosso país. 

DECLARAMOS: Causa-nos perplexidade o fato de que a internacionalização das 

relações econômicas tem levado os países emergentes, um após outro, a agudas 

crises econômicas; Causa-nos perplexidade a ingerência cada vez maior do 



Fundo Monetário Internacional em nossa economia, em especial o acordo firmado, 

que transfere automaticamente para as mãos desse organismo internacional a 

administração da política monetária de nosso país, caso as nossas reservas 

internacionais baixem a 20 bilhões de dólares; Causa-nos perplexidade o 

crescente aumento das taxas de desemprego e violência em nosso país; Causa-

nos perplexidade que o cotidiano das instituições públicas e privadas seja ainda 

marcado pela corrupção; Causa-nos perplexidade que o amanhecer do novo 

século não seja portador de utopias de igualdade entre os seres humanos e que a 

desigualdade esteja sendo proclamada como realidade final. Portanto: 

Reafirmamos a esperança de que não seremos estrangeiros em nossa pátria; 

Reafirmamos a esperança de que o comércio entre as nações deva produzir bem-

estar para todos os povos e não apenas para alguns; Reafirmamos a esperança 

na construção de uma ordem internacional justa e solidária. Finalmente, senhores 

governantes e cidadãos brasileiros, comprometemo-nos em orar pela nossa pátria 

e por nossos representantes e lutar em favor de nosso povo. E terminamos, 

levantando nossos olhos para Deus e proclamando: “Senhor, tu tens sido o nosso 

refúgio de geração em geração” Salmo 90:1 - Em nome de nosso Senhor e 

Salvador Jesus Cristo. Amém! " Os trabalhos são suspensos às 18:00 horas para 

o jantar. O Concílio volta a reunir-se às 19:40 horas. Quanto aos documentos: 

SC-029/99 - Transferir para o Presbitério do Ipiranga o patrimônio referente ao 

imóvel da extinta IPI do Hebrom, ressalvando a garantia de que o mesmo seja 

destinado exclusivamente para futura igreja; SC-036/99 e SC-105/99: a) 

Reconhecer que, apesar das dificuldades decorrentes da descontinuidade nos 

trabalhos da Comissão de Patrimônio, os diferentes componentes que trabalharam 

na referida Comissão durante o quadriênio, em seus respectivos períodos, 

executaram satisfatoriamente suas tarefas, no cuidado e manutenção do 

patrimônio da Igreja; b) determinar que a próxima Comissão de Patrimônio elabore 

um Plano de Ação Global da Igreja para inventariar, cadastrar e definir a melhor 

utilização do patrimônio da Igreja; c) determinar à Comissão Executiva da Igreja a 

re-definição de papéis, competências e funções da referida Comissão, 

desobrigando-a da execução da manutenção e conservação dos imóveis, cabendo 



essa função à administração da igreja; d) determinar que a Comissão de 

Patrimônio estabeleça critérios para a contratação de profissionais, especialmente 

para as áreas jurídicas e de gestão de negócios, quando necessário; e) determinar 

à Comissão Executiva a normalização de critérios de licitação para contratação de 

serviços e aquisição de bens. Registra-se que foi concedida a palavra ao Presb. 

Naur do Valle Martins, para prestar informações ao plenário sobre o conteúdo 

deste documento. Registra-se um voto de apreciação pelos trabalhos realizados 

pelos dois relatores, Presbs. Naur e Lindemberg Pereira da Silva. SC-085/99: a) 

Informar que, conforme cópia do auto de integração de posse, processo No. 

2.555/97, 3ª Vara Cível, Comarca de Sorocaba, relativa à Demanda Judicial com a 

ENCOL, a Gleba "A", com 2.738,42 m2. E a Gleba "C", com área de 11.064,oo 

m2, localizadas na vila Betel, registradas no 1o> CRI de Sorocaba, sob números 

80.114 e 89.233, é de propriedade da IPI do Brasil. b) Por outro lado, nada 

podemos afirmar sobre os demais terrenos situados na Vila Betel, desmembrados 

da Gleba "B", com 55.598,70m2. Sob matrícula 80.115, do 2º CRI de Sorocaba, 

visto não termos documentos comprobatórios em mãos. c) Recomendar à 

Comissão Executiva contrate um profissional da área jurídica, para que no ano de 

1.999 seja regularizada a situação patrimonial de Betel, no que diz respeito à sua 

área dimensional. SC-053/99 - a) aprovar o relatório da Fundação Eduardo Carlos 

Pereira -FECP; b) reconhecer, com alegria, a excelente situação financeira e 

patrimonial da "Fundação"; c) determinar que se contabilize no balanço de 31 de 

Dezembro de 1998, ainda não aprovado pela diretoria da FECP, a dívida 

reconhecida por ela no item "A" de "outras ocorrências" a título de honorários de 

atividades profissionais, conforme contrato firmado, somando o valor de R$ 

71.500,00, do período de Março/97 a 31/Dezembro/98. A exemplo dos gastos 

administrativos já contabilizados, no valor de R$ 3.618,00; d) determinar à 

Diretoria da FECP que solicite à Curadoria das Fundações do Estado, 

prioritariamente, os valores constantes no Passivo Circulante, para quitação das 

pendências existentes, relacionadas no item "C"; e) determinar à Diretoria da 

FECP que solicite à Curadoria das Fundações do Estado, prioritariamente, os 

valores constantes do planejamento anual, necessários para os gastos com a 



administração da FECP, no quadriênio 1999-2003; f) determinar à Diretoria da 

FECP que solicite da instituição financeira, pelos meios suasórios disponíveis, o 

competente extrato dos recursos depositados ou outro documento da instituição 

financeira, assinado por quem de direito, como prova documental da existência 

dos recursos apontados no referido balanço, uma vez que não foi efetuada a 

conciliação bancária. SC-094/99: Nomear comissão especial , da qual participe o 

Presb. Reuel Matos de Oliveira, para apresentar relatório, até o final do ano de 

1999. Que realize estudos para viabilizar a possibilidade de transferência da sede 

administrativa da igreja, de São Paulo para Sorocaba, neste Estado. SC-020/99: O 

Concílio aprova LEI ORDINÁRIA sobre os ministérios ordenados e não ordenados 

na jurisdição da IPI do Brasil, cujo texto segue: "DOS MINISTÉRIOS 

ORDENADOS E NÃO–ORDENADOS NA IGREJA PRESBITERIANA 

INDEPENDENTE DO BRASIL - CAPÍTULO I - Disposições Preliminares - Art. 1º – 

A diversidade de ministérios é o testemunho de que Deus, pelo Seu Espírito 

Santo, concede dons variados à Igreja de Seu Filho Jesus Cristo. Art. 2º –. Todos 

os ministérios visam ao bem comum da Igreja e à perfeita unidade do corpo de 

Cristo, podendo ser exercidos igualmente por homens e mulheres. Art. 3º – 

Nenhum ministério é superior ao outro e nenhum deve ser admitido como podendo 

dispensar o outro. Art. 4º – Os ministérios serão exercidos por membros 

professos, pessoas idôneas, maduras na fé, e eles se dividirão em duas 

categorias: ministérios ordenados e ministérios não–ordenados.  § 1º – Os 

ministérios ordenados são aqueles que obrigatoriamente correspondem às ordens 

de ofício abrangidas pelo governo presbiteriano. 2º –Os ministérios não–

ordenados se constituem parte integrante da Igreja, sem corresponderem às 

ordens de ofício. § 3º – O ministro ordenado estará jurisdicionado ao seu 

presbitério, e o não–ordenado à igreja a que estiver servindo. Art. 5º – Todos os 

ministérios aceitos e reconhecidos na Igreja deverão zelar pela integridade 

espiritual e manter fidelidade doutrinária e teológica ao sistema presbiteriano de fé 

e de governo. Parágrafo único – A quebra dos votos de obediência ao sistema de 

doutrina e de governo ensejará medidas disciplinares aplicadas pelo concílio ao 

qual o ofensor está jurisdicionado. CAPÍTULO II - Do ministério da Docência 



Teológica - Art. 6º – À igreja compete reconhecer o ministério da docência 

teológica para que o ensino preserve a sã doutrina e as legítimas tradições 

reformadas do presbiterianismo. Art. 7º – O ministério da docência teológica pode 

ser exercido por homens ou por mulheres devidamente preparados para esse 

ministério. Art. 8º – Enquanto no exercício de seu ministério, o professor de 

teologia deve velar pelo crescimento espiritual dos alunos, servindo–lhes de 

exemplo de dedicação, de inspiração e de piedade. Art. 9º – Não será permitido 

ao professor de teologia eximir–se das funções do ministério. Art. 10 – Os critérios 

para a admissão de um professor de teologia serão estabelecidos de acordo com 

regulamentação do órgão de supervisão teológica da Igreja e homologados pela 

Comissão Executiva da Assembleia Geral. Art. 11 – A posse de um professor de 

teologia se dará solenemente em culto realizado pelo respectivo Seminário da 

Igreja, sob a coordenação do presidente da sua congregação, de cuja cerimônia 

se lavrará ata própria. CAPÍTULO III - Do Ministério Missionário - Art. 12 – A obra 

missionária evangelização é em si própria ministério da Igreja, que é chamada por 

Deus para proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a todas as 

gentes. Art. 13 – O ministério missionário constitui-se no anúncio do evangelho do 

reino de Deus, na implantação de novas igrejas, na formação de novos 

missionários ou evangelistas e outras áreas relacionadas a estas. Parágrafo Único 

–O ministério missionário será exercido no âmbito das atividades e projetos da 

igreja ou concílios. Art. 14 - O missionário que não for ministro ordenado deverá 

ter curso médio de teologia ou seu equivalente, e deverá ser membro de uma 

igreja local, a qual exercerá sobre ele o poder de jurisdição. Parágrafo único: O 

missionário não–ordenado só terá direito de admissão à ordem pastoral nos 

termos estabelecidos pela Igreja. Art.15– Em casos muito especiais, e a critério do 

seu presbitério, o missionário poderá obter licença temporária, para celebrar os 

atos pastorais, excluindo-se assumir a presidência de Conselho da Igreja local. 

Parágrafo Único: Esta licença não ultrapassará o período de um ano, podendo 

entretanto, ser renovada a critério do Presbitério. Art. 16 - A juizo do concílio a que 

estiver jurisdicionado, o missionário poderá exercer o direito de palavra. Art. 17– O 

envio de missionário aos campos deve ser feito solenemente pelo presbitério 



quando tratar-se de ministros ordenados, e solenemente pela igreja local quando 

tratar-se de não ordenado. Parágrafo único – Esta cerimônia solene se chamará 

“Culto de Consagração e Envio de Missionário”. CAPÍTULO IV - Do ministério de 

Música - Art. 18- O Ministro de Música é o colaborador do pastor da igreja, na área 

musical e litúrgica. Art. 19– Do Ministro de Música exigir–se–ão curso superior em 

sua área e curso médio de teologia, ou seu equivalente. Art. 20– Se o Ministro de 

Música for ministro ordenado, o mesmo estará jurisdicionado ao presbitério de que 

é membro e terá assento no Conselho da igreja a que estiver servindo, sem direito 

a voto. Art. 21 - O Ministro de Música que não for ministro ordenado será 

jurisdicionado à igreja a que estiver servindo. Art.22 - A supervisão do trabalho do 

Ministro de Música estará a cargo do pastor da igreja, nos termos do que dispõe o 

Artigo 33, §2, da Constituição e Ordem da Igreja. Art. 23 - O Ministro de Música 

deverá ser consagrado em culto solene realizado na igreja a que vier servir. 

CAPÍTULO V - Do Ministério da Educação Cristã - Art. 24 – O Ministro de 

Educação Cristã é um auxiliar do pastor da igreja. Art. 25 - O ministério de 

educação compreende a preparação e execução de currículos e programas, a 

coordenação do ensino bíblico para todas as faixas etárias da igreja e o 

treinamento dos respectivos professores. Art. 26– Para o exercício deste 

ministério será exigida formação em sua área de atuação e curso médio de 

teologia, ou seu equivalente. Art. 27 – Se o Ministro de Educação Cristã for 

ministro ordenado, o mesmo estará jurisdicionado ao presbitério de que é 

membro, e terá assento no Conselho da igreja a que estiver servindo sem direito a 

voto. Art. 28- O Ministro de Educação Cristã que não for ministro ordenado será 

jurisdicionado à igreja a que estiver servindo. Art. 29 - A consagração do Ministro 

de Educação Cristã se dará solenemente em culto realizado na igreja a que vier 

servir." O Rev. Áureo comunica ao Concílio o estabelecimento de convênio entre o 

Seminário Teológico de Fortaleza e a Universidade Estadual do Vale do Acarau – 

UVA, referente a habilitação para o ensino religioso nas Escolas Estaduais. São 

autorizados a ausentar-se do plenários os seguintes: Presb. João Paulino Mafra e 

Décio Machado e Rev. Euclides do Amaral, Presbitério Catarinense; Rev. Licurgo 

Ferreira Filho, Presbitério do Amazonas, Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira, 



Presbitério do Nordeste, Rev. Alfredo dos Santos Oliva, Presbitério do Ceará, 

Presb. Samuel Prado, Presbitério de São Paulo. Toma assento o Presb. Djalma 

Terra, em substituição ao Presb. Alyrio Arruda Filho, Presbitério de Campinas. 

Registra-se a visita ao Concílio dos Revs. Bispo Paulo Aires de Matos e Rev. 

Nicanor Lopes, ambos da Igreja Metodista do Brasil, que apresentaram a 

saudação de sua Igreja aos conciliares. Foi também apresentado ao plenário o 

Rev. Luiz Caetano Teixeira, da Igreja Anglicana do Brasil, Secretário Regional do 

CLAI Brasil. RESOLUÇÕES: À luz do parecer das Comissões, o Concílio 

RESOLVE, quanto aos documentos: SC-004/99 e SC-028/99 - a) aprovar o 

relatório; b) promover sua divulgação nas igrejas e concílios. Registra-se voto de 

agradecimento pelo trabalho realizado pelo Presb. Reuel; SC-073/99 – Arquivar o 

documento; SC-098/99 - Livro de Atas do Sínodo Rio-São Paulo: Frente aos atos 

irregulares praticados pelo referido Concílio, em desatendimento ao contido na 

Constituição da Igreja: a) advertir o Sínodo pela não transcrição das atas das 

reuniões posteriores a 22 de agosto de 1998, tendo em vista informações 

documentadas (SC-2/99) de que o referido Concílio se reuniu em Dezembro de 

1998; b) determinar que o Sínodo registre em suas atas a regularização das 

pendências do Presbitério Rio de Janeiro, com relação ao cumprimento do artigo 

32 da Constituição. Às 23:00 decide-se prorrogar o tempo regimental até a 

votação das matérias importantes ainda não discutidas em plenário. 

RESOLUÇÕES - Quanto aos documentos SC-002/99: Registre-se que, durante a 

discussão do parecer da Comissão relativo ao documento, o Rev. Silvanio Silas 

Ribeiro Cabrial, dirigindo-se ao plenário, reconhece, confessa e se arrepende de 

seus erros, enquanto presidente do Sínodo Rio-São Paulo, pede perdão e 

manifesta disposição de corrigi-los. Registra-se voto de protesto do Rev. Silas 

Silvanio Cabrial sobre a aprovação deste documento. Após extensa discussão da 

matéria, o Supremo Concílio RESOLVE: a) instaurar um processo disciplinar 

contra o Sínodo Rio-São Paulo e Presbitério Fluminense; b) designar uma 

Comissão Processante nos termos do artigo 22 do mencionado "Codex"; c) 

suspender preventivamente de suas funções, as diretorias do referido Sínodo e do 

Presbitério Fluminense; d) nomear uma Comissão Interventora para administar os 



referidos Concílios, outorgando as atribuições constitucionais previstas nos artigos 

112 e 126 da Constituição da IPI do Brasil. É delegada à Diretoria do Supremo 

Concílio a responsabilidade de nomear as Comissões referidas nas alíneas "b" e 

"d" desta resolução. OUTRAS RESOLUÇÕES: Nomear a seguinte Comissão de 

Organização do Sínodo Sudoeste: Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, relator; 

Rev. Mauro Antunes, Secretário, Revs. Gessé de Morais, Jonas Gonçalves e 

Presbs. Walter Signorini, Nelson da Silva Lara, Saulo Porto e Mauro Della Mutta. 

São dados os passos para o encerramento, ficando os documentos: SC-014/99, 

SC-015/99, SC-016/99, SC-017/99, SC-019/99, SC-058/99 e SC-102/99, para a 

próxima Reunião da Assembleia Geral e os documentos: SC-005/99, SC-023/99, 

SC-031/99, SC-033/99, SC-034/99, SC-035/99, SC-042/99, SC-045/99, SC-

046/99, SC-052/99, SC-054/99, SC-060/99, SC-061/99, SC-071/99, SC-072/99, 

SC-079/99, SC-081/99, SC-088/99, SC-095/99, SC-096/99, SC-099/99, SC-

109/99, e SC-112/99, para a próxima Reunião da Comissão Executiva da 

Assembleia Geral. REGISTRO DE FALECIMENTO DE PASTORES E 

PRESBÍTEROS: Revs. José Coelho Ferraz, Alcides Carlos de Oliveira e Manoel 

Francisco da Silva; Presb. Jesus Gadelha Sombra, Rev. Antonio de Godoy 

Sobrinho e Presb. Oberdan Lucas Durão. AGRADECIMENTO: Registra-se o 

agradecimento do Concílio à Primeira IPI de Campinas, pela fidalga hospedagem 

oferecida aos conciliares durante todo o período da reunião. Delegam-se poderes 

à Comissão Executiva para aprovar a presente ata. Após a Oração do Senhor, 

feita por todos os presentes e cântico do Hino Oficial da Igreja, os trabalhos são 

encerrados às 2:00 horas do dia 02 de fevereiro de 1999, com a impetração da 

bênção apostólica pelo Rev. Silas Silveira. Eu, Rev. Hircio de Oliveira Guimarães, 

na qualidade de Secretário, lavrei e assino a presente ata, juntamente com o 

Presidente. 



REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL 

DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL 

 

Data, hora e local – 13 de Novembro de 1999, com início às 8:10hs, no templo da 

Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, rua Nestor Pestana 136, 

São Paulo, Capital. Presidente – Rev. Leontino Farias dos Santos; Secretário – 

Rev. Hircio de Oliveira Guimarães. PRESENÇAS – DIRETORIA – Rev. Leontino 

Farias dos Santos, presidente, Rev. Othoniel Gonçalves, primeiro vice-presidente, 

Presb. Roberto da Freiria Estêvão, segundo vice-presidente, Rev. Edival Ferreira 

Brandão, terceiro vice-presidente, Rev. Hircio de Oliveira Guimarães, primeiro 

secretário, Rev. Celso Cézar Machado, segundo secretário e Presb. Rui de Araújo 

Lobo, terceiro secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL  - SÍNODOS: Borda do 

Campo – Rev. Abimael Lara; Brasil Central – Rev. Onésimo Eugênio Barbosa; 

Meridional – Rev. Alceu Roberto Braga; Minas Gerais -  Rev. Eliseu Bittencourt; 

Rio-São Paulo – Rev. Selmo Cândido Oliveira; São Paulo – Rev. Carlos Barbosa; 

Setentrional – Rev. Kléber Nobre Queiroz; Vale Rio Paraná – Rev. Otoniel Borges 

Machado. Não se fizeram representar os Sínodos: Ocidental, Oeste Paulista, 

Oriental, Osasco, Sudoeste Paulista e Sul de São Paulo. REPRESENTAÇÃO 

PRESBITERIAL – Presbitérios: ABC – Revs. Pedro Sanches Vierma e Pedro 

Teixeira Filho; Arapongas – Rev. Valdir Alves dos Reis e Presb. Waldomiro 

Ribeiro de Jesus; Araraquarense – Revs. Antonio Carlos Alves e Ricardo José 

Bento e Presbs. Adair Sérgio Eduardo Camargo e Aparecido Caldeira; Assis – 

Revs. Jessé de Andrade e Saulo Porto Silva; Bahia – Rev. José Rômulo 

Magalhães Filho; Bandeirante – Revs. Laerte Novaes de Brito e Carlos Eduardo 

Silva e Presbs. Odair Cândido Leite e Mário Carvalho Pereira; Botucatu – Revs. 

Clayton Leal da Silva e João Luiz Furtado e Presbs. Isaltino Onório de Oliveira e 

Nelson Silva Lara; Brasil Central – Rev. Ézio Martins de Lima; Campinas – Revs. 

José Fagundes Dias, Nilson Shoguen Dakuzaku e Presbs. Djalma Terra Araújo e 

Venício Rodrigues Bueno; Carapicuíba – Rev. Natã Braga e Presbs. Mesach 

Antonio Oliveira e Janailton R. Santos; Catarinense – Rev. Euclides Luiz do 

Amaral e Presb. João Paulino Mafra e Décio João Machado; Ceará – Rev. Áureo 



Rodrigues de Oliveira; Central Paulista – Revs. Gessé Moraes de Araújo, Presbs. 

Kioshei Komono e Josias Martins de Almeida; Centro Oeste Paulista – Rev. 

Agnaldo Pereira Gomes e Walter Biserneck; Distrito Federal – Revs. Enock 

Coelho de Assis e Jean Carlos da Silva; Presb. Rui de Araújo Lobo; Fluminense –

Revs. Jorge Luis do Nascimento e Nicodemo Lázaro Baldori e Presbs. Armando 

Xavier de Souza e Vantuil Gomes dos Anjos; Freguesia do  Ó  – Revs. Cícero 

Meyer Vassão e José Aparecido dos Santos e Presbs. Moacir Benvindo de 

Carvalho e Nicodemo Ferreira Almeida; Ipiranga – Revs. Valdinei Aparecido 

Ferreira e Valdemar de Souza e Presbs. Waldir Alves de Souza e Reuel de Matos 

Oliveira; Leste Paulistano – Revs  Luiz Pereira de Souza, Carlos Barbosa e Obed 

Júlio de Carvalho; Presbs. João Batista Navarro e Gilvan Colaça Viana; Litoral 

Paulista – Revs. Eduardo Galasso Faria e Paulo Martins de Almeida e Presb. 

João Américo dos Santos; Londrina – Revs. Francisco Elias Delfino, Hélio Osmar 

Fernandes e Presb. Walter Custódio Bueno; Mato Grosso do Sul – Revs. Mário 

Balduino Oliveira Júnior e Aury Vieira Reinaldet; Mato Grosso-Rondônia – Rev. 

Jonas Furtado Nascimento; Maringá – Revs. Paulo César Colussi Riva e 

Sandoval Antunes Souza e Presbs. Dionísio Dias Silva e José Carlos da Silva; 

Noroeste Paulista – Revs. Adalto Geraldo Beltrão e Otoniel Marinho Oliveira e 

Presb. Joaquim Plácido Ribeiro Filho; Norte – Rev. José Antonio Gonçalves; 

Norte do Paraná – Revs. Adilson Antonio Ribeiro e Uriel Silveira e Presbs. José 

Edwalter Costa e Sidney Luiz Tizziani; Novo Osasco – Revs. Sérgio Pereira de 

Souza e Oswaldo Batista da Silva Júnior; Oeste – Revs. Marcos Nunes da Silva e 

Marcos Prestes e Presbs. Renê Ribeiro da Silva e José Haylton Claudino; Oeste 

do Paraná – Rev. Geraldo Matias Ferreira e Presbs. Hanani Lara e Iacir Ailton da 

Silveira; Osasco – Presbs. Eduardo Mendonça e Ezequias Soares de Oliveira; 

Ourinhos – Rev. João Batista de Souza e Presbs. Angelo José da M. Bordin e 

José Luiz Ferraz de Andrade; Paulistano – Revs. Nenrod Douglas Oliveira Santos 

e Venício Nogueira e Presbs. Márcio Sabino e Abnaziel Ricardo de Freitas; 

Presidente Prudente – Rev. Jayme Martins de Camargo Junior; Presb. Walter 

Signorini; Rio de Janeiro – Revs.  Marcos Lopes Reis e Silvanio Silas Ribeiro 

Cabrial e Presbs. Humberto Souza Fernandes e Jefferson Drilard; Santana – 



Cláudio Oliver dos Santos e Márcio Pereira de Souza; São Paulo – Revs. Esni 

Cerene Soares e Hircio de Oliveira Guimarães e Presbs. Josué Pereira de Lima e 

Samuel Prado; São Paulo-Minas – Revs. David Rose Carvalho e Presbs. 

Clodoaldo de Souza e Rafael Sanches; Sergipe – Revs. Edival Ferreira Brandão e 

Zabulon Siqueira e Presb. Jônatas Meneses da Silva; Sorocaba – Revs.  Jonas 

de Araújo e Lysias Oliveira Santos e Presbs. Marcos Arruda e Maurício Almeida 

Machado; Sul de Minas – Rev. Dênis de Almeida Pinto;  Sul do Paraná – Revs. 

Carlos Fernandes Meier e Edison Aparecido Gutierres e Presbs. Gessé Martins 

Vieira e Juvelino Filho; Sul de São Paulo –Revs. Ezequias Pires de Camargo  e 

Paulo Roberto dos Santos; Presbs. Carlos Mauro Delamutta e Elias Ribeiro de 

Barros; Vale do Paraíba – Revs. José Xavier de Freitas e Mitchell Rosemberg 

Galdino e Presbs. Jackson dos Santos e José Augusto Rocha; Votorantim – 

Revs. Jonas Gonçalves e Mauro Antunes e Presbs. Josué Gerson de Almeida e 

Gentil Pereira Garcia. Não se fizeram representar os Presbitérios: Amazonas, 

Nordeste, Pernambuco-Alagoas e Sudoeste de Minas. OUTRAS PRESENÇAS –

Rev. Éber Ferreira Silveira Lima, secretário executivo e Presb. Alcy Thomé da 

Silva, tesoureiro. A reunião inicia-se com os exercícios devocionais dirigidos pelo 

senhor Presidente. Passa-se ao cumprimento da Agenda de Trabalhos a seguir 

transcrita: 1) Relatório conclusivo e parecer final  da Comissão Processante sobre 

o Sínodo Rio-São Paulo e o Presbitério Fluminense; 2) Recurso contra o Sínodo 

Oriental interposto  pelo Sr. José Carlos Barbosa; 3) Recurso contra o Sínodo 

Borda do Campo interposto pelo Rev. Marcos Paulo Monteiro da Cruz Bailão; 4) 

Documentos nºs  SC 015/99, SC 019/99 e SC 102/99 e seus respectivos 

pareceres, relacionados às Ordenações Litúrgicas da Igreja; 5) Proposta de  

reforma  do Código Eleitoral, e anexos; 6) Documento n.º SC 017/99, sobre 

reforma das Normas para a Elaboração de Atas;  7) Proposta de reforma do 

Estatuto da IPIB; 8) Proposta de reforma do Modelo de Estatuto para as Igrejas 

locais: 9) Retificação de registro em ata da 4ª sessão da última reunião ordinária 

da   Assembleia Geral (fl.5 – linhas 5,6 e 7); 10) Documento n.º SC 058/99, sobre 

proposta de filiação da IPIB ao Conselho Mundial das Igrejas e respectivo parecer; 

11) Parecer da Comissão Especial de Estudos sobre Convivência Marital (doc. 



CET 076/99) . São nomeados para as Comissões de Trabalho: Rev. Uriel Silveira, 

relator, Revs. Carlos Meier, Onésimo Eugênio Barbosa,  Presbs. Jônatas Meneses 

da Silva e Adair Sérgio Eduardo Camargo (parecer sobre os documentos 05, 06, 

07 e 08); Relator para o Documento nº 2 – Rev. João Furtado; para o documento 

nº 3 – Presb. José Augusto Rocha. RESOLUÇÕES – Quanto ao item 1 (Relatório 

conclusivo e parecer final da Comissão Processante sobre o Sínodo Rio-São 

Paulo e Presbitério Fluminense) – 1) Registrar que o  plenário rejeitou a proposta 

de arquivamento do processo por decurso de prazo, com declaração de voto 

contrário do Rev. Selmo Cândido de Oliveira; 2) Registrar a retirada do parecer 

apresentado pela Comissão Processante; 3) Encerrar o processo contra o Sínodo 

Rio-São Paulo e Presbitério Fluminense, sem julgamento de mérito. Registram-se 

votos contrários de: Revs. Jonas Araújo, Paulo Riva, Lysias Oliveira dos Santos e 

Presb. Jackson dos Santos. Quanto ao item 9 (Retificação de registro em ata da 4ª 

sessão da última reunião ordinária da  Assembleia Geral (fl. 5 – linhas 5, 6 e 7) – 

Aprovar a retificação, nos seguintes termos: “Comissão Especial: O Concílio 

resolve nomear uma Comissão Especial para reforma do CÓDIGO ELEITORAL, 

podendo a mesma propor alterações em outros documentos da Igreja, exceto a 

Constituição, que estejam ligadas ao assunto abrangido pelo códice em epígrafe. 

A referida Comissão será composta dos seguintes membros: Revs. Paulo de Mello 

Cintra Damião (relator), Jonas Gonçalves, Carlos Barbosa e Presbs. Paulo Pereira 

Nogueira e Roberto da Freiria Estêvão.” Os trabalhos são suspensos às 15:00 

horas e reabertos às 16:20 horas. RESOLUÇÕES – Quanto ao item 4 – 

(Documentos nºs  SC 015/99, SC 019/99 e SC 102/99 e seus respectivos 

pareceres, relacionados às Ordenações Litúrgicas da Igreja) – Acolher o parecer 

da Comissão que, após alterações do texto original, apresenta o texto final, que é 

aprovado, como segue: “ORDENAÇÕES LITÚRGICAS  - I – PREFÁCIO: As 

Ordenações Litúrgicas da I.P.I. do Brasil estão consubstanciadas no presente 

Diretório para o Culto a Deus. O Diretório aqui transcrito apresenta uma teologia 

do culto baseada nas Escrituras Sagradas e nas Confissões de Fé da Igreja. Ele é 

parte de uma rica herança litúrgica que se expressou e se expressa em uma 

diversidade de culturas e tradições. Seu principal propósito é estabelecer os 



parâmetros para a celebração do culto cristão com integridade. Ele parte da 

convicção de que a Igreja é una e que seu culto, testemunho e serviço estão 

unidos de modo inseparável. O Diretório é diferente de um Manual do Culto. Neste 

se concretizam as orientações contidas no Diretório, com a elaboração de textos e 

ordens de culto que também servem como modelo para celebrações litúrgicas 

mais livres. Na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,  o Diretório tem força 

de lei , faz parte das Normas Constitucionais e Legais e é autorizado pela 

Assembleia Geral para uso das igrejas. O Manual, por sua vez, é aprovado pela 

Assembleia Geral para uso voluntário das igrejas. O presente Diretório resulta do 

esforço feito para que orientações litúrgicas, fiéis à herança bíblica e reformada, 

possam nortear a igreja em um tempo de grandes transformações religiosas, 

quando se inicia o terceiro milênio de existência do cristianismo e o segundo 

século de vida da Igreja Presbiteriana Independente como igreja presbiteriana 

brasileira. A história do culto na tradição reformada mostra que tanto os manuais 

como os diretórios para o culto foram sempre valiosos como fonte de orientação 

para o culto oferecido a Deus com integridade. No século dezesseis e até meados 

do século dezessete, somente os manuais foram utilizados. No século dezoito, o 

Diretório de Westminster suplantou os manuais de culto no mundo anglo-saxão. 

No século dezenove, os manuais voltaram a guiar o culto presbiteriano de fala 

inglesa juntamente com os diretórios. No presbiterianismo brasileiro, essas 

influências estão presentes no Manual do Culto, produzido por Modesto 

Perestrello Barros de Carvalhosa, em l892, no Manual de Ofícios Religiosos, de 

1961, nas Ordenações Litúrgicas da IPIB, adotadas em l964 e que constituem 

uma simplificação e adaptação do Diretório de Westminster,  elaborado em l788, 

quando se organizou a Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana dos Estados 

Unidos. Elas estão presentes também no Manual do Culto da IPI do Brasil, de 

1996. O uso do Manual do Culto ao lado da obediência às normas do Diretório 

para o Culto da IPI do Brasil destacam com clareza o princípio que norteia o culto 

reformado: o equilíbrio entre forma e liberdade, que não devem estar em conflito. 

Utilizados lado a lado, eles contribuem para  preservar a natureza comunitária e 

católica do culto, colocando-nos em comunhão com a Igreja de Jesus Cristo em 



todo o tempo e lugar e ajudando-nos a transcender tanto o individualismo 

exacerbado do nosso tempo como o secularismo. II - INTRODUÇÃO AO CULTO 

CRISTÃO E  REFORMADO: O culto cristão atribui com alegria todo o louvor, 

honra, glória e poder ao Deus triúno. Através do culto, o povo de Deus reconhece 

a sua presença no mundo e em sua vida e, ao responder à sua ação redentora em 

Jesus Cristo, é transformado e renovado. No culto, os fiéis oferecem-se a Deus e 

por Ele são equipados para o seu serviço no mundo. O Espírito Santo faz as 

pessoas  tomarem consciência da graça de Deus e de seus direitos sobre suas 

vidas, levando-as a invocar o seu nome,  proclamar os seus poderosos feitos e 

sua auto-revelação, e entregar suas vidas à causa do seu reino no mundo. As 

primeiras lembranças do povo de Israel falam do encontro entre Deus e os seres 

humanos. Deus tomou a iniciativa tanto na criação como no pacto, chamando ao 

arrependimento e oferecendo perdão. Em Jesus Cristo, Deus assumiu totalmente 

a condição humana por um ato de auto-revelação, redenção e perdão. Ao entrar 

em um mundo fragilizado, Deus, em Jesus Cristo, expiou o pecado e restaurou a 

vida humana, levando o tempo e o espaço, a matéria e a vida humana à sua 

plenitude, como instrumentos de louvor e prazer para o seu Criador. Na pessoa e 

obra de Jesus Cristo, Deus e a vida humana estão unidos sem serem 

confundidos, distintos sem estarem separados. A vida de Jesus revela o caráter 

autêntico do culto cristão. Ele é o Deus vivo presente no viver diário do povo. 

Aquele que é proclamado no testemunho de fé é a Palavra de Deus pronunciada 

na criação, a Palavra de Deus prometida e que dirige toda a história do pacto, a 

Palavra de Deus que se tornou carne e habitou entre nós, aquele que foi 

crucificado e ressuscitou em poder e que voltará em triunfo para julgar e reinar. 

Através da Escritura, da proclamação da Palavra e dos sacramentos, Deus em 

Cristo se faz presente pela ação do Espírito Santo que transforma, fortalece e 

sustenta a vida humana. No culto cristão, o povo de Deus ouve a Palavra 

proclamada, recebe a Palavra no sacramento, descobre a Palavra no mundo, e é 

enviado para seguir a Palavra no mundo. Desde o início, Deus criou homens e 

mulheres para a vida em comunidade, chamando o povo para com Ele fazer um 

pacto. Jesus chamou, comissionou e prometeu estar presente junto ao povo 



reunido em seu nome. O Espírito Santo convoca, reúne, dispõe e fortalece a nova 

comunidade do pacto. A cada membro o Espírito concede dons para a edificação 

do corpo de Cristo, equipando-os para a obra do ministério. Em comunidade 

ocorre a resposta pessoal do cristão para com Deus. O povo de Deus responde 

em palavras e atos de louvor e gratidão, por meio da oração, proclamação, 

recordação e entrega. Em nome de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a 

comunidade cristã adora e serve a Deus  através de experiências de vida em 

comum, no discipulado pessoal, no ministério mútuo e no ministério comum no 

mundo. Ao falarmos em culto “reformado” queremos dizer “reformado segundo a 

Palavra de Deus.” O princípio fundamental da Tradição Reformada é a convicção 

de que o ensino da Igreja, a espiritualidade cristã, o governo eclesial e o culto 

devem ser moldados conforme as Escrituras. Nelas temos, mediante a ação do 

Espírito Santo, o testemunho singular e pleno da revelação de Deus por meio da 

encarnação da Palavra em nosso Senhor Jesus Cristo. O culto reformado reflete a 

fé bíblica que temos em comum com toda a família cristã em todos os tempos e 

lugares:  fé em um só Deus em três pessoas, que criou todas as coisas e se 

encarnou em Jesus Cristo, nosso Salvador; no Espírito Santo, que continua a agir 

recriando o mundo; em uma só Igreja e seus sacramentos;  na vida além da morte 

como parte da nova criação que Deus está operando entre nós. Dentro dessa 

tradição cristã universal de que partilhamos, o enfoque do culto reformado volta-se 

para iniciativa e ação de Deus, sua auto-revelação e chamado, reunindo-nos na 

comunidade de fé. O propósito do culto reformado é adorar e agradecer ao Deus 

triúno pelo que ele é em si e pelo que nos faz, através de sua graça soberana, na 

pessoa de Jesus Cristo, mediante a obra do Espírito Santo. Ele não tem como 

objetivo simplesmente fazer-nos sentir felizes e confortáveis. Ao contrário, busca a 

fidelidade à vontade de Deus revelada nas Escrituras e que nos coloca, muitas 

vezes, em confronto e desacordo com  o mundo ao redor. A grande alegria é 

cultuar a Deus e, em perfeita liberdade, servi-lo. O culto reformado não se 

restringe aos atos religiosos, mas transborda no dia-a-dia em atos concretos de 

misericórdia, justiça e reconciliação para com o próximo. III - A IGREJA EM 

CULTO E SEU MINISTÉRIO: Deus reúne como seu povo aqueles a quem chamou 



para serem seus filhos por meio da fé em Jesus Cristo. Essa comunidade de fé é 

a Igreja, cuja vida é sustentada pelo poder do Espírito Santo e não pelo poder do 

ser humano. Nela as pessoas vocacionadas reconhecem os seus pecados e se 

curvam diante do amor de Deus manifestado na vitória sobre o pecado e pelo dom 

de Jesus Cristo, o Salvador,  oferecendo suas  vidas em grata dedicação para o 

seu serviço. Ao estabelecer a Igreja, Deus, a comissionou para ser o meio pelo 

qual o seu amor redentivo é estendido a toda a humanidade. A Igreja existe, pois, 

para declarar os atos admiráveis daquele que chama as pessoas das trevas para 

a sua maravilhosa luz  e que, pela sua graça manifestada em Jesus Cristo, 

estende a mão para perdoar, redimir e revestir de poder o ser humano indigno. 

Todos os crentes, segundo seus dons e vocações, participam do ministério do 

Senhor ressuscitado na Igreja, a fim de que, pela sua ação, todo o joelho se dobre 

e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Dentro desse ministério, 

alguns são chamados por Cristo e separados pela ordenação para realizar tarefas 

especiais na vida da Igreja. Embora não seja possível traçar-se uma distinção 

absoluta entre esses e outros cristãos, uma vez que apesar dos dons diferentes o 

Espírito é o mesmo, reconhece-se uma distinção de ofício. Assim, os que foram 

ordenados para o ministério da Palavra e sacramentos têm a responsabilidade da 

supervisão do culto público e ministrar a Palavra de Deus na pregação e nos 

sacramentos. Na igreja, o Conselho todo é responsável pela ordem do culto 

público e zelará para que, com os diáconos e outras pessoas escolhidas, o culto 

tenha a participação de todos e possa ser oferecido a Deus com correção e 

propriedade. A responsabilidade pela integridade do culto caberá em primeiro 

lugar ao pastor, juntamente com o Conselho, bem como às pessoas por este 

designadas para a área de liturgia e música.  IV - O CULTO A DEUS: 1. A 

dinâmica do culto cristão - 1.1. A iniciativa é de Deus:  No culto cristão, a iniciativa 

pertence a Deus.  Isso se baseia no fato de que, no relacionamento com o ser 

humano, é sempre Deus quem dá o primeiro passo. Deus cria, Deus busca, Deus 

perdoa, Deus dá poder.  No culto, é Deus quem congrega a sua Igreja para adorá-

lo e servi-lo; é Deus quem revela ao seu povo o seu amor, manifesto em Jesus 

Cristo; é Deus quem ilumina a sua Palavra pelo seu espírito, a fim de que sua 



vontade seja conhecida; é Deus quem une homens e mulheres, crianças e 

adultos, a fim de que todos sejam um, tendo um só coração e uma só alma.  1.2. A 

resposta é comunitária: Deus redime o ser humano em Jesus Cristo para a 

comunhão com ele e de uns para com os outros, como membros da Igreja. O culto 

cristão é um ato comunitário, isto é, trata-se de uma resposta da Igreja ao 

poderoso ato de redenção que Deus realiza em Jesus Cristo. 1.3. O culto 

expressa o evangelho: No culto cristão, o evangelho, em sua plenitude e 

simplicidade, é expresso. Isso quer dizer que no culto se manifesta a suficiência 

da graça de Deus, o total desamparo do ser humano quando abandonado aos 

seus próprios recursos, a ilimitada capacidade de Deus para vencer o pecado e o 

poder divino para transformar as pessoas em novas criaturas.  Portanto, no culto, 

pelas Escrituras, pela proclamação da Palavra e pelos sacramentos, Jesus se põe 

diante do ser humano. 1.4. O culto é inspirado pelo Espírito Santo: É o Espírito 

Santo quem move o ser humano a adorar a Deus pelo seu incansável amor, a se 

arrepender e a se humilhar diante de Deus pelo seu pecado,  a agradecer a Deus 

pelo perdão concedido em Jesus Cristo, e a obedecer a vontade de Deus revelada 

nas Escrituras.  1.5. Culto é vida: Ao cultuar a Deus, o ser humano atende a 

vocação divina e reconcilia-se com o seu semelhante. Recebendo a sua graça, 

passa então a viver uma vida nova em alegre obediência, segundo os valores do 

reino de Deus, lutando para que a paz e a justiça prevaleçam na terra. Em 

comunhão com Deus e voltando-se para o próximo, perceberá a cada dia o 

propósito redentivo de Deus para todas as criaturas. 2. A linguagem do culto 

cristão - 2.1. A linguagem é simbólica: Pela sua Palavra, Deus cria todas as 

coisas. O ser humano responde à sua graça expressando-se no culto. Chama a 

Deus pelo nome, invoca a sua presença, ora, permanece diante dele em silêncio e 

contemplação. Curva-se diante de Deus, gesticula, faz música, ergue sua voz em 

louvor. A linguagem do culto é simbólica porque Deus transcende a criação e não 

pode ser reduzido a nada que nela existe.  Mesmo os símbolos são incapazes de 

expressar a plenitude de Deus e não correspondem à sua realidade.  Contudo, 

eles são adequados porque Deus, em sua revelação, tomou a decisão de se 

acomodar à humanidade. Dessa maneira, no Antigo Testamento, Deus foi 



cultuado mediante o uso de símbolos extraídos da experiência humana (como 

libertador, juiz, pastor, etc.).  O culto era celebrado com a realização de atos 

simbólicos (circuncisão, sacrifícios, jejuns, banquetes, etc.).  No Novo Testamento, 

Jesus usou dessa linguagem simbólica para falar de si mesmo e de Deus. Muitas 

vezes aprofundou o significado de algumas expressões como Abba, Pai. No viver 

diário, Jesus se valeu de atos comuns como o lavar os pés, alimentar os famintos, 

curar os enfermos, transformando-os em novas maneiras expressivas de servir a 

Deus.  E a Igreja, ao longo de sua história, sempre usou e adaptou os símbolos 

bíblicos no culto. A linguagem simbólica no culto é autêntica e apropriada, desde 

que seja fiel e aponte para Jesus Cristo, sua vida, morte e ressurreição. 2.2. Jesus  

Cristo é o centro dos símbolos: Como Senhor Ressurreto, Jesus Cristo é o 

fundamento de todos os símbolos utilizados na Igreja. O Novo Testamento 

emprega uma nova linguagem simbólica para falar a respeito de Jesus (Segundo 

Adão, Cordeiro de Deus, Verbo de Deus, Primogênito de toda a criação, etc.). 2.3. 

A linguagem deve ser fiel à revelação bíblica: De acordo com a tradição 

reformada, a linguagem do culto deve sempre ser fiel ao testemunho das 

Escrituras a respeito da revelação de Deus em Cristo Jesus. 2.4. A linguagem 

deve ser adequada à cultura: Em cada cultura, a Igreja sempre empregou e 

adaptou os símbolos bíblicos no culto. Hoje, ao utilizar a tradição para se 

expressar no culto, a Igreja sabe que sua autenticidade vem da verdade bíblica. A 

linguagem do culto é apropriada quando cada comunidade sente que está 

utilizando a sua própria linguagem no ato de adoração a Deus. 2.5. A natureza da 

linguagem apropriada - A linguagem apropriada: é mais expressiva do que 

racionalista; edifica e persuade, ao mesmo tempo em que informa e descreve; 

promove o fervor e a ordem; expressa tanto a devoção da comunidade como dos 

indivíduos.  3. O tempo do culto - 3.1. O Dia do Senhor: O tempo especial para o 

culto é o Dia do Senhor, quando se comemora a ressurreição de Jesus Cristo. No 

Novo Testamento, o primeiro dia da semana comemorava o dia da ressurreição e 

era reservado pela comunidade do pacto para se reunir e adorar a Deus em Jesus 

Cristo. O domingo deve ser consagrado ao repouso e à santificação, às atividades 

piedosas e caridosas, especialmente ao culto comunitário. É o dia dedicado a 



ouvir a Palavra de Deus, celebrar os sacramentos na expectativa do encontro 

alegre com o Senhor e responder a ele em oração e serviço. 3.2. O tempo todo: O 

fato de se reservar um dia especial para o culto não significa que os cristãos não 

adoram a Deus nos outros dias. Ao contrário, a existência toda dos cristãos deve 

ser um ato de culto e adoração ao Senhor. Para os cristãos, todo o tempo é 

santificado por Deus. 4. O Espaço -  4.1. Em todos os lugares: Existem lugares 

especiais edificados e consagrados para a adoração de Deus, mas isto não quer 

dizer que outros lugares sejam menos apropriados. Deus fala aos seres humanos 

através de toda a criação e em todos os lugares pode ser adorado. Ao se utilizar 

as dádivas da criação no culto a Deus, atesta-se que o seu criador é o senhor de 

tudo e que todas as coisas foram feitas para a sua glória. 4.2. Os três centros 

litúrgicos do culto: O local dedicado ao culto a Deus deve facilitar a reunião dos 

fiéis, criar um ambiente de comunidade e inspirar reverência. O espaço do culto 

exerce uma influência profunda sobre o modo segundo o qual a congregação 

percebe a natureza de Deus e da Igreja. Há três centros litúrgicos para o culto 

cristão: a fonte batismal, o púlpito e a mesa do Senhor. Eles acomodam as ações 

principais do culto: o batismo, pelo qual o fiel ingressa na comunidade cristã e que 

enfoca todo o significado do Evangelho; o púlpito, que simboliza a autoridade da 

Palavra de Deus na vida da igreja; a mesa do Senhor, que denota a presença de 

Cristo no meio de seu povo reunido. A disposição do espaço do culto deve 

expressar a relação integral entre a Palavra  e os sacramentos, bem como a sua 

centralidade no culto cristão. a) A fonte batismal deve estar sempre presente e 

visível no ambiente do culto. Colocada em espaço apropriado, a fonte deve ter 

uma proeminência significativa e  tamanho amplo, ficando bem visível. Deve-se 

evitar o uso de uma tijela pequena que indica que pouca importância é dada ao 

sacramento do batismo. b) O púlpito teve ocupar um lugar de  proeminência igual 

ao da fonte e da mesa. É usado exclusivamente para a leitura e exposição das 

Escrituras. Uma Bíblia grande, sempre aberta, deve ser colocada sobre o púlpito 

claramente visível à congregação. Dessa mesma Bíblia são lidos os textos do dia. 

c) A mesa do Senhor também deve ter um destaque igual ao da fonte e do púlpito,  

e ser claramente visível à congregação. Deve ocupar uma posição acessível ao 



povo, pois é preferível que os comungantes venham à mesa para receber o 

sacramento, como a família do Senhor, ao invés de recebê-lo passiva e 

individualmente nos assentos. A mesa deve ser usada exclusivamente para a 

celebração do sacramento, e não para vasos de flores ou pratos de ofertório. 

Cuidado deve ser exercido para não obscurecer a natureza da ceia como 

expressão da graça proveniente de Deus, e não como oferenda humana a Deus. 

É apropriado que o/a  ministro/a conduza todas as partes do culto por detrás da 

mesa, exceto a leitura e exposição das Escrituras. 5. Material a ser utilizado no 

culto:  Segundo as Escrituras, Deus criou o universo material e viu que isso era 

bom. A Igreja entende que esse universo proclama a glória de Deus. Tanto o 

tempo, como o espaço e o mundo material foram criados por Deus e santificados 

por Jesus Cristo. O culto cristão deve levar a Igreja a participar no propósito de 

Deus para redimir o tempo, santificar o espaço e transformar a realidade material 

para a glória de Deus. A comunidade do pacto no Antigo Testamento 

compreendeu que o mundo material reflete a glória de Deus e que, portanto, pode 

ser meio apropriado para expressar o louvor e a gratidão a ele. Assim, no culto 

eram utilizados cereais, frutos, luzes, toalhas, instrumentos musicais, etc. Jesus, 

por sua vez, em seu ministério usou coisas comuns como redes, peixes, jarras, 

barro, a água, o pão, o vinho. Ao utilizá-los, ele os abençoou demonstrando a 

presença do reino, a graça e o poder de Deus. Com a água do batismo, os 

cristãos recebiam simbolicamente uma nova vida em Cristo. Através dos 

sacramentos e comendo do pão e bebendo do vinho, eles sentiam a presença 

fortalecedora de Cristo, relembravam o pacto feito por Deus com o povo e 

renovavam sua obediência para com ele. A tradição reformada reconhece que a 

vida dos cristãos e seus bens materiais pertencem ao Criador e devem ser 

oferecidos a ele em culto, como símbolo de sua auto-entrega. A riqueza das cores, 

formas e sons deve ser posta diante de Deus como ato de louvor. Ao mesmo 

tempo, essa tradição alerta para que a oferta material, em sua simplicidade de 

forma e função,  mostre o que Deus fez e o que ele quer das pessoas. A resposta 

humana, através da criação artística, seja literária, arquitetônica, decorativa, 

mobiliária, em vestimentas, música e tantas outras, é apropriada, ao chamar a 



atenção para a presença de Deus. Manifestações artísticas adequadas não só 

evocam a presença divina como desenvolvem nos adoradores a consciência da 

realidade e da graça de Deus. No entanto, ao chamarem demasiadamente a 

atenção para si mesmas e sua beleza, como fim em si, podem se tornar 

idolátricas. Por isso, deve-se tomar todo o cuidado para que as manifestações 

artísticas permaneçam sempre como simples instrumentos para a adoração a 

Deus. V - OS ELEMENTOS DO CULTO: 1. A oração e cântico:  A oração é parte 

essencial do culto. Na oração e pela ação do Espírito Santo, as pessoas se 

encontram com o Deus revelado em Jesus Cristo. A oração brota do íntimo da 

vida das pessoas em resposta ao Espírito. Ela é moldada pela Palavra de Deus 

nas Escrituras e pela vida na comunidade de fé. A oração gera o compromisso 

com a obra de Deus no mundo. Na oração respondemos  a Deus de muitas 

maneiras: agradecendo por aquilo que ele tem feito; confessando arrependidos 

individual e coletivamente as transgressões da sua vontade; suplicando por nós e 

pela comunidade; intercedendo pelos outros e por todo o mundo; dedicando-nos 

para a glória de Deus. O cântico é uma forma de resposta a Deus que envolve 

todo o ser que ora. Por ele os fiéis se unem em oração, seja na igreja, no lar ou 

em outro lugar. O povo da aliança sempre usou o dom de cantar para oferecer 

orações e os salmos foram criados com esse propósito. Embora sejam usados 

para leitura antifonal ou em uníssono, sua maior força de expressão ocorre 

quando são cantados. Através dos tempos, a Igreja tem utilizado outras formas 

musicais, em culturas diferentes,  para que a congregação ore. O principal papel 

do coro e de outros que cantam é conduzir a congregação para que ore cantando. 

Eles também podem orar em nome da congregação com intróitos, responsos ou 

outros cânticos. A música instrumental também pode ser uma forma de oração, 

mesmo sem palavras. A finalidade da música no culto não é divertir ou mostrar 

habilidades artísticas nem servir para encobrir o silêncio. As orações  podem ser 

feitas estando a congregação em pé, de joelhos, erguendo as mãos, assentada, 

impondo as mãos na intercessão, nas súplicas ou na ordenação. 2. As Escrituras 

lidas e proclamadas: A confissão da Igreja é que as Escrituras são a Palavra de 

Deus escrita, testemunhando a auto-revelação de Deus. Onde essa Palavra é lida 



e proclamada,  Jesus Cristo, a Palavra viva, graças ao testemunho interno do 

Espírito Santo, está presente. Por isso a leitura, o ouvir, o pregar e o confessar a 

Palavra são essenciais para o culto cristão. É dever do Conselho assegurar que, 

no culto público, a Escritura seja lida e proclamada regularmente na linguagem do 

povo. O/a ministro/a da Palavra e Sacramentos é responsável pela correta seleção 

dos textos a serem lidos, de modo que o povo possa ouvir toda a mensagem das 

Escrituras, tanto dos Salmos e outros textos do Antigo Testamento como das 

Epístolas e Evangelhos no Novo Testamento. Essas leituras podem seguir as 

diversas épocas do ano cristão e o Lecionário oferece uma ampla possibilidade de 

leituras consistentes e afinadas com a Igreja de Cristo em todo o mundo. A leitura 

pública das Escrituras deve ser feita de modo expressivo e atenta ao significado 

do texto, de modo a favorecer a concentração do povo. A Palavra pregada no 

sermão deve estar baseada na Palavra escrita. Deve ser uma proclamação feita 

com a convicção de que, através do Espírito Santo, Jesus Cristo se acha presente 

junto ao povo reunido oferecendo sua graça e chamando à obediência. A 

pregação exige diligência e discernimento para o estudo das Escrituras, disciplina 

na oração diária, sensibilidade para com os acontecimentos que afetam a vida do 

povo, além de uma obediência pessoal firme a Jesus Cristo. A prédica deve 

apresentar o evangelho com simplicidade e clareza, em uma linguagem 

compreensível ao povo. Por uma questão de ordem, a pregação será feita 

normalmente por um/a ministro/a da Palavra e Sacramentos ou por uma outra 

pessoa autorizada pelo Conselho. A Palavra também pode ser proclamada pelos 

mais variados tipos de cânticos em que a mensagem bíblica é anunciada. Outras 

formas artísticas como a dramatização ou a poesia também podem ser utilizadas, 

cuidando-se para que, por meio delas, o povo possa ter o evangelho fielmente 

anunciado e possa  responder a ele. A participação do povo no momento da 

proclamação da Palavra deve favorecer: a)  o discernimento da pessoa de Jesus 

Cristo; b) a recepção da graça oferecida; c) a resposta ao seu chamado em 

obediência. O povo também poderá responder à Palavra por meio de credos e 

confissões de fé. 3. O batismo:  O batismo é o sinal e o selo da incorporação à 

Igreja do Senhor Jesus Cristo. Através do seu próprio batismo, o Senhor Jesus se 



identificou com os pecadores, a fim de cumprir toda a justiça. No batismo, Jesus 

foi ungido com o Espírito Santo e assumiu a forma de servo manifesta em seus 

sofrimentos, morte e ressurreição. Jesus assegurou aos seus seguidores sua 

presença e poder, enviando-os por todo o mundo a fim de anunciar e batizar em 

nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Através do batismo, participamos da 

morte e ressurreição de Jesus. Através do batismo, morremos para aquilo que nos 

separa de Deus e ressurgimos para a novidade de vida em Cristo. Pelo batismo, o 

Espírito Santo une a Igreja por meio de um pacto com o seu criador e Senhor. A 

água do batismo simboliza as águas da criação, do dilúvio e do êxodo na saída do 

Egito. Dessa forma a água do batismo nos liga à bondade da criação de Deus e à 

graça manifestada no pacto de Deus com Noé e Israel. Os profetas, em meio à 

desobediência do povo em cumprir o pacto com Deus, falam do juízo que rolará 

como as águas e da justiça como um ribeiro perene, antevendo uma nova 

manifestação da graça e da bondade da criação como um novo pacto. Em seu 

ministério, Jesus ofereceu-se como a água viva. Assim, o batismo é o sinal e o 

selo da graça de Deus e da aliança em Cristo. Como a circuncisão era o sinal e o 

símbolo da inclusão na graça de Deus e no pacto com Israel, assim o batismo é o 

sinal e o símbolo da inclusão na graça de Deus e no pacto com a Igreja. Como 

uma marca distintiva, o batismo significa: a fidelidade de Deus, a lavagem dos 

pecados, o renascer, o vestir as novas vestes de Cristo, o ser selado pelo Espírito 

de Deus, o fazer parte do pacto familiar da Igreja em Cristo. Como o corpo de 

Cristo é um, o batismo é o laço da unidade em Cristo. Assim como eles estão 

unidos com Cristo pela fé, o batismo une o povo de Deus entre si e com a Igreja 

em todos os tempos e lugares. As barreiras de raça, gênero, status, idade,  

nacionalidade ou históricas e práticas  serão vencidas. O batismo atualiza e sela o 

que a Palavra proclama: a graça redentora de Deus oferecida a todos. O batismo 

é o dom da graça de Deus que nos chama para responder em arrependimento, 

fidelidade e discipulado. O batismo dá à Igreja a sua identidade comissionando-a 

para o ministério no mundo.  A fidelidade de Deus significada no batismo é 

constante e segura, mesmo quando a fidelidade humana para com ele deixa de 

existir.  A eficácia do batismo não está ligada ao momento em que ele é 



ministrado, uma vez que ele representa apenas o início da vida em Cristo. O 

batismo se renova com as decisões tomadas em cada estágio posterior da vida.  

Mas a fidelidade de Deus não precisa ser renovada como a do ser humano. Tanto 

os crentes como seus filhos estão incluídos no amor pactual de Deus. Os filhos 

dos crentes devem ser batizados sem demora como também sem pressa 

indevida. Seja ministrado para os que professam a sua fé ou para as crianças que 

são apresentadas pelos pais, é um e o mesmo sacramento. O batismo de crianças 

testifica a verdade de que o amor de Deus afirma seu direito sobre as pessoas 

antes que elas tenham condições de responder em fé. O batismo daqueles que 

passam a fazer parte do pacto através da profissão de fé testifica a verdade de 

que o dom da graça de Deus requer a plenificação por meio de uma resposta de 

fidelidade. Recebe-se o batismo uma única vez. Entretanto, no culto, em diversas 

oportunidades, os crentes reconhecem a ação continua da graça de Deus. Ao 

participar na celebração do batismo de outra pessoa, ao experimentar a força 

sustentadora da ceia do Senhor e ao reafirmar os compromissos feitos no 

batismo, as pessoas confessam sua permanente necessidade da graça e 

prometem novamente obediência ao Deus da Aliança em Cristo. Assim como há 

um só corpo, existe um só batismo (Ef 4.4-6). A Igreja Presbiteriana Independente 

do Brasil reconhece todos os batismos feitos com água em nome do Pai, do Filho 

e do Espírito Santo por outras igrejas cristãs. Por questões de ordem, o batismo 

deve ser autorizado pelo Conselho, administrado por um/a ministro/a da Palavra e 

Sacramentos e acompanhado com a leitura e a proclamação da Palavra, em culto 

público. Em casos especiais, quando não puder ser ministrado no culto com a 

congregação, deverá ser realizado com a presença de um ou mais membros do 

Conselho e com a sua autorização, devendo ser registrado no livro de atas. Casos 

de batismo feitos por capelães em hospitais, prisões, escolas ou outras 

instituições devem ser devidamente autorizados por quem de direito e o ministro/a 

deve cuidar para que a pessoa seja arrolada como membro de uma igreja. São as 

seguintes as responsabilidades do Conselho com relação ao batismo: a) encorajar 

os pais a apresentarem seus filhos para o batismo e conceder autorização para 

isso; b) admitir ao batismo, após o devido preparo e os exames, aqueles que 



ainda não foram batizados  e que se apresentam para fazer sua pública profissão 

de fé; c) arrolar os que forem batizados; d) certificar-se de que os batizados serão 

educados na compreensão do significado do batismo, da ceia e da inter-relação 

entre os dois sacramentos na vida cristã. Para apresentar uma criança para o 

batismo, pelo menos um de seus pais ou dos responsáveis deverá ser membro 

ativo da congregação e se responsabilizar pela sua orientação a fim de que um dia 

possa vir a professar a sua fé. O Conselho também poderá autorizar a 

administração do batismo a uma criança cujo pai/mãe ou responsável seja 

membro ativo de uma outra congregação, fazendo antes uma consulta ao seu 

Conselho e depois comunicando a realização do sacramento. 4 . A ceia do 

Senhor: A ceia do Senhor é o sinal e selo da comunhão no comer e beber com o 

Senhor crucificado e ressurreto. Em seu ministério terrestre, Jesus participou de 

refeições com seus seguidores como sinal de comunidade e aceitação. Ele 

também participou das comemorações em torno da aliança feita com Israel. Em 

sua última refeição com os discípulos, Jesus partiu o pão e entregou o cálice de 

vinho a eles como sinal de uma nova aliança, recomendando que eles fizessem o 

mesmo para lembrar e proclamar a sua morte. No dia da ressurreição, o Senhor 

ressurreto deu-se a conhecer aos seus seguidores no partir do pão. Ele continuou 

a aparecer diante deles, abençoando e partindo o pão, preparando, servindo e 

partilhando de refeições comuns.  A igreja do Novo Testamento dedicou-se ao 

ensino dos apóstolos, à comunhão, às orações e à refeição em comum. O 

apóstolo Paulo entregou à Igreja a tradição recebida do Senhor ressurreto, que 

recomendou aos seus seguidores o participar no pão e  no cálice em memória de 

sua morte até que ele venha. O Novo Testamento descreve essa refeição como 

uma forma de participação em Cristo e de uns com os outros na esperança do 

reino e como uma antecipação do banquete messiânico. Na ceia do Senhor, a 

Igreja, reunida para o culto, louva a Deus por suas obras na criação, redenção e 

santificação; agradece a Deus por sua atuação no mundo e na Igreja, apesar do 

pecado humano; agradecidamente antecipa a realização do reino de Cristo, 

proclamado e se oferece em serviço obediente. Na mesa do Senhor, a Igreja é 

renovada e fortalecida pela memória da vida de Cristo, sua morte, ressurreição e a 



promessa de sua volta;  sustentada por sua garantia de amor infinito e presença 

permanente com o povo de Deus; selada no pacto da graça de Deus pela 

participação na auto-entrega de Cristo. Ao relembrar, os crentes recebem e 

confiam no amor de Cristo presente junto a eles e ao mundo; manifestam a 

realidade do pacto da graça ao reconciliar e ser reconciliados; proclamam o poder 

do reino de Cristo para a renovação do mundo através da justiça e da paz. Na 

medida em que as pessoas louvam e agradecem a Deus, o Pai, e se lembram de 

Jesus Cristo, o Filho, elas invocam o Espírito Santo para levá-las à presença de 

Cristo; para aceitar a oferta do pão e do vinho; para tornar o partir do pão e o 

beber do cálice uma participação no corpo e no sangue de Cristo; para uni-las 

com Cristo e umas com as outras; para reuni-las em comunhão com todos os fiéis 

no céu e na terra; para alimentá-las com o corpo e o sangue de Cristo a fim de 

que possam se desenvolver na plenitude de Cristo; para conservá-las fiéis como 

corpo de Cristo, representando Cristo e fazendo a obra de Deus no mundo. Em 

torno da mesa, o povo de Deus está em comunhão com Cristo e com todos os que 

pertencem a ele. A reconciliação com Cristo impele à reconciliação de uns com os 

outros. Todos os crentes batizados são bem-vindos à mesa e ninguém pode ser 

excluído por causa de raça, sexo, idade, status econômico ou social, diferença de 

cultura ou língua ou qualquer outra barreira criada por injustiça humana. Ao 

participar da mesa, os fiéis são levados a ativamente buscar a reconciliação para 

qualquer tipo de conflito ou divisões entre eles e o seu próximo. Toda vez que se 

reúne à mesa a comunidade dos que crêem se encontra unida com a Igreja em 

todo lugar e toda a Igreja está presente; se junta a todos os fiéis no céu e na terra 

dando graças ao Deus triúno; renova os votos assumidos no batismo entregando-

se novamente para amar a Deus, um ao outro e ao próximo no mundo. Ao 

participar dessa refeição, a Igreja celebra com alegria a festa do povo de Deus e 

antecipa o grande banquete das bodas do Cordeiro. Na presença de Cristo pela 

ação do Espírito, a Igreja aguarda ansiosamente e ora pelo dia em que Cristo virá 

em glória e Deus será tudo em todos. Alimentada por essa esperança, a Igreja se 

levanta da mesa e é enviada, pelo poder do Espírito Santo, a participar na missão 

de Deus no mundo para proclamar o evangelho, exercer a compaixão, lutar pela 



justiça e a paz até que o reino de Cristo seja consumado. Na vida da congregação 

que adora, a Palavra e os sacramentos estão relacionados de forma integral. A 

celebração da ceia ocorre normalmente no dia do Senhor e é precedida da 

proclamação da Palavra. É apropriado celebrá-la a cada domingo. Deve ser 

celebrada de modo regular e com freqüência suficiente para que seja reconhecida 

como parte integral do culto do dia do Senhor. É apropriado celebrar a ceia em 

ocasiões que tenham um significado especial para a comunidade. A ceia deve ser 

oferecida aos que se acham isolados ou enfermos como uma forma de se 

estender o ministério da Igreja a eles. Sempre que o sacramento for celebrado, a 

Palavra deverá ser lida e proclamada. Mesmo que envolva apenas um pequeno 

número de pessoas, a celebração não deve ser entendida como uma cerimônia 

privada ou um exercício devocional particular, mas como um ato de toda a Igreja 

que deve estar representada não só pelo/a ministro/a autorizado/a, mas também 

por um ou mais membros da congregação representando a igreja. O convite à 

mesa é estendido a todos os que foram batizados, lembrando-se que o acesso à 

mesa não é um direito daqueles que se julgam mais dignos, mas um privilégio 

concedido aos que se aproximam em fé, arrependimento e amor. Ao se preparar 

para receber o sacramento, o crente deve confessar seus pecados, buscar a 

reconciliação com Deus e o próximo,  confiando em Jesus Cristo para purificá-lo e 

renová-lo. Mesmo com dúvidas ou vacilando em sua confiança, a pessoa deve 

participar da mesa a fim de se assegurar da graça e do amor de Deus em Cristo 

Jesus. O Conselho é responsável pela freqüência com que é celebrada a ceia e 

outros organismos dirigentes na igreja devem estabelecer as datas para a 

celebração  em suas reuniões ou encontros. Capelães que exercem seu ministério 

em hospitais, prisões, escolas ou outras instituições devem ser autorizados a 

celebrar a ceia pelo organismo eclesiástico a que se acham sujeitos. Por uma 

questão de ordem, o sacramento da ceia do Senhor será ministrado por um 

ministro/a da Palavra e sacramentos. Os missionários poderão ministrá-lo, 

conforme prescreve a Regulamentação da Igreja. 5. Auto-entrega: A vida cristã é a 

entrega de si mesmo a Deus. No culto, as pessoas tomam consciência da valiosa 

auto-entrega de Jesus Cristo,  têm sua vida reclamada e libertada por ele e são 



levadas a oferecer-lhe suas vidas, seus dons e habilidades assim como seus bens 

materiais. O culto sempre deve oferecer oportunidades para se responder ao 

chamado de Cristo para o discipulado. Isso pode ocorrer com a profissão de fé, 

unindo-se à Igreja e assumindo a missão do povo de Deus, bem como por meio 

de outras oportunidades para os discípulos renovarem a entrega de suas vidas a 

Jesus Cristo e sua missão no mundo. Assim  como o Espírito agracia cada 

membro com dons particulares para o fortalecimento do corpo de Cristo para a 

missão, também no culto deve-se garantir oportunidades para o reconhecimento 

desses dons para o serviço de Cristo na Igreja e no mundo. A oferta de bens 

materiais no culto é um ato corporativo de auto-dedicação em resposta a Deus. 

Ela expressa gratidão ao doador da vida e de todos os bens, ao redentor do 

pecado e do mal. Para os discípulos de Cristo, é uma afirmação de seu 

compromisso como mordomos com  toda a criação; sua responsabilidade de 

partilhar a Palavra e cuidar de todos; seu desejo de participar dos dons de Deus 

oferecidos àqueles com os quais os fiéis estão unidos na Igreja de Cristo; sua 

ligação comum no corpo de Cristo. No Antigo Testamento, o povo de Deus era 

convidado a trazer um décimo de seus ganhos para sustentar a obra da casa de 

Deus e daqueles que o serviam nela. No Novo Testamento, os apóstolos 

reconheceram que a obra da Igreja exigia sustento disciplinado. Tanto em Israel 

como na igreja primitiva, o povo era encorajado a dar generosamente para atender 

as necessidades dos pobres, a fim de que houvesse igualdade. Deus convoca o 

povo hoje a fim de ser disciplinado e generoso para sustentar os ministérios da 

Igreja. Durante o culto público, no momento apropriado e como um ato de 

gratidão, os dízimos e ofertas são reunidos e recebidos. 6. Cuidado com cada um 

e com o mundo: O culto é um exercício de vida em comum do povo de Deus. Nele 

o cuidado dos membros uns com os outros e com a qualidade de vida e ministério 

em comum expressa a realidade do poder de Deus para criar e sustentar a 

comunidade em meio a um mundo pecaminoso. Da mesma forma como Deus está 

preocupado com o que ocorre na vida  diária das pessoas  assim os membros da 

comunidade que cultua devem manifestar  sua preocupação para com o outro e o 

seu ministério no mundo na medida em que se cumprimentam e dão as boas 



vindas aos visitantes manifestando hospitalidade cristã; dão oportunidade à busca 

e oferta de perdão para com os que se sentem ofendidos, incompreendidos e com 

as relações quebradas entre si; respondem ao ato de reconciliação de Deus com a 

troca de gestos e palavras de reconciliação e a saudação da paz de Cristo; se 

preparam para interceder em favor dos que necessitam, na congregação, na Igreja 

e no mundo; são gratos pela vida, alegrando-se com os que se alegram e 

chorando com os que choram; aplicam a Palavra de Deus no viver diário; se 

interessam pela missão e obra da Igreja; se envolvem com e são comissionados 

para ministérios específicos e comunitários de compaixão, justiça, pacificação, 

reconciliação e testemunho. VI - A ORDEM DO CULTO -  1.As formas litúrgicas 

são necessárias: Todo culto possui forma e estrutura mesmo que seja 

aparentemente informal e espontâneo. Forma e ordem, longe de serem 

imposições, surgem da própria dinâmica do culto. Deus age e fala em Palavra e 

Sacramento, e seu povo responde por meio de oração, afirmação de fé e oferta de 

si mesmo. A ordem e a forma de que o culto se reveste nascem da resposta 

humana de fé e obediência, suscitada pela atuação do Espírito Santo.  Formas e 

estruturas bem elaboradas e cuidadosamente preparadas são necessárias para 

que não haja confusão ou displicência no culto (1 Co 14.33,40). Elas têm variado 

ao longo da história da Igreja e sua legitimidade dependeu sempre do ajustar-se 

às  normas bíblicas. 2. Normas bíblicas para o culto - A. Fidelidade às Escrituras: 

Os responsáveis pela organização do culto público devem se manter fiéis ao 

ensino e ao espírito das Escrituras. Além da experiência da Igreja do Novo 

Testamento, o culto deve ser moldado pela experiência da Igreja na história e 

especialmente pela tradição reformada. A estrutura do culto deverá ser moldada 

também pela cultura e as necessidades da igreja contemporânea. B. Liberdade e 

ordem: Sempre existiu na história da Igreja uma tensão entre formas 

estabelecidas e liberdade no culto. É preciso reconhecer que as formas são 

provisórias e sujeitas a reformas. A liberdade em Cristo não deve, entretanto, 

dispensar a necessidade de ordem e decência. Na organização do culto é preciso 

buscar a ação criativa do Espírito Santo e sua orientação através do ensino das 

Escrituras, conciliando espontaneidade e ordem. As manifestações do Espírito no 



culto são aquelas que servem à edificação de toda a Igreja e, por isso, devem ser 

evitadas expressões individuais que chamem atenção para a própria pessoa ou 

que minimizem a participação congregacional, que deve ser privilegiada. C. Deus 

é o centro do culto: O culto é centrado em Deus e não em nós mesmos. Através 

de sua aliança, Deus  toma a iniciativa, escolhendo, redimindo e convocando um 

povo para servi-lo e ter comunhão com Ele. O objetivo fundamental do culto é 

louvar a Deus pelo seu dom incomparável em Jesus Cristo. O louvor cristão afirma 

com júbilo o governo de Deus na vida do ser humano, na história, na Igreja e em 

toda a criação. A despeito das aparências, o Deus eterno reina. Ao mesmo tempo, 

o louvor subverte as pretensões  dos deuses falsos (Êx 20.3). O encontro com o 

Deus vivo garante a força para que seus adoradores se dediquem aos seus 

semelhantes em serviço de amor. O culto, conforme as Escrituras, não é um 

simples ato humano, mas obra do Deus Triúno. Os verdadeiros adoradores 

adoram a Deus em espírito e verdade por intermédio de Jesus Cristo, no Espírito 

Santo. D. Deus reúne o seu povo: A ação conjunta do povo reunido por Deus 

constitui a liturgia. Nessa ação em que predomina o diálogo, o povo responde à 

Palavra de Deus que é proclamada, participa da eucaristia, ora pela Igreja e pelo 

mundo, faz a saudação em nome de Jesus Cristo, compartilha seus dons e é 

enviado ao mundo. Assim, o serviço da liturgia é o serviço do povo. Este não é 

espectador, mas participante. É apropriado que as orações sejam feitas por todos, 

em conjunto. As orações devem ser inspiradas nos textos das Escrituras e 

também na herança litúrgica cristã, as quais devem ser apropriadas pelos que as 

pronunciam. Assuntos especiais e urgentes devem ser trazidos diante da 

congregação para suas petições. Orações silenciosas, litanias e antífonas devem 

ser utilizadas. Sejam pessoais ou coletivas, as orações devem ter o assentimento 

de todos, o que será feito com o Amém. Os cânticos, seja de salmos e hinos ou 

outros, constituem uma forma de  louvor extremamente importante para a glória de 

Deus. Eles pertencem à totalidade da congregação e, quando houver um coro ou 

conjunto, sua finalidade é representar a congregação, da mesma forma que a 

oração do ministrante deve representar os anseios da congregação. A principal 

função do coro é atuar como parte da congregação, oferecendo seus dons 



especiais a Deus e ajudando a congregação a cantar e participar melhor do culto. 

Os cânticos devem estar centralizados não nas pessoas que cantam mas naquele 

que é adorado. Nesse trabalho, o/a regente do coro partilha com o/a ministro/a, 

que representa o Conselho, as responsabilidades por uma adoração 

verdadeiramente cristã e bíblica. As crianças possuem dons especiais que as 

habilitam a participar do culto com a congregação e dessa forma podem 

desenvolver sua fé. Os responsáveis pela preparação da liturgia devem incluí-las, 

considerando seu nível de compreensão e capacidade de responder à graça de 

Deus. Para isso, devem evitar o excesso seja de condescendência ou de 

formalidade. O Conselho deve cuidar para que as crianças não sejam impedidas 

de participar plenamente  com a congregação, na Palavra e no sacramento, no 

culto do dia do Senhor. O preparo da liturgia deve incluir a riqueza e diversidade 

cultural de uma congregação bem com considerar as suas necessidades e as 

circunstâncias locais. Esse trabalho estará a cargo do/a pastor/a e demais  

responsáveis pelo culto, os quais deverão encorajar a participação de todos. 3. O 

Calendário Cristão: Além do domingo, que é separado como dia  do Senhor,  

existem na Igreja épocas especiais que giram em torno da obra da redenção de 

Deus operada em Cristo Jesus e que constituem motivos centrais para as 

comemorações do povo de Deus. Esses dias e épocas são: o Advento, em que a 

Igreja não apenas relembra e aguarda a vinda de Cristo como tem os seus olhos 

voltados para a sua  segunda vinda; o Natal, quando comemoramos o nascimento 

de Jesus e a encarnação de Deus; a Epifania, em que a auto-manifestação de 

Deus e o seu dom são comunicados à humanidade; a Quaresma, um tempo de 

auto-exame, arrependimento, uso intenso dos meios de graça - a Palavra escrita, 

a ceia do Senhor, a oração - e a disciplina espiritual em que a Igreja acompanha o 

Senhor em sua tentação no deserto, culminando com a Semana Santa em que a 

expiação de Cristo, seu sofrimento e vitória são proclamados; a Páscoa, que 

comemora a alegria da ressurreição e o ministério de Jesus até a sua Ascensão; o 

Pentecostes, que celebra a dádiva do Espírito Santo à Igreja. Outros dias são 

também observados pela Igreja: o batismo do Senhor; a transfiguração do Senhor; 

o dia da Trindade; o dia de Cristo, rei do universo. Outras datas significativas para 



a Igreja e também do ano civil afetam a vida da comunidade cristã e podem 

constituir motivo de celebração. Embora tenham lugar nas comemorações do culto 

cristão, deve-se cuidar para que não obscureçam a proclamação do evangelho no 

dia do Senhor. 4. O culto no dia do Senhor - A. Ações apropriadas: O ponto de 

partida para  toda adoração é Deus, que nos chama para sermos o seu povo. O 

momento inicial do culto deve ser, pois, de silêncio diante do mistério do Divino 

Ser. A música nesse momento pode ser o instrumento para evocar e favorecer a 

percepção da realidade de Deus e de sua graça. Esse momento de adoração 

deve atribuir a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo e ao Espírito Santo todo o louvor, 

honra, glória e poder. Essa é a motivação das primeiras orações e leituras de 

textos da Escritura. Diante do Deus santíssimo e percebendo sua indignidade e 

pecado, o ser humano se aproxima humildemente, mas confiante no perdão e 

misericórdia divinos, demostrando seu arrependimento. É o momento da confissão  

de pecados, que evoca a experiência do batismo e a promessa de perdão. À 

confissão segue-se a declaração de perdão que, pronunciada pelo oficiante em 

nome de Cristo, apontará para a grandeza da misericórdia divina. Em resposta o 

povo se manifestará através de cânticos ou leituras em ação de graças. A 

saudação da paz para com o irmão poderá ser o sinal imediato da reconciliação 

operada entre as pessoas por Deus, em Cristo Jesus. A Palavra de Deus revelada 

nas Escrituras será lida e proclamada. Como “nada se efetua pela Palavra sem a 

iluminação do Espírito Santo”, é fundamental que antes da leitura das Escrituras 

se faça uma oração por iluminação a fim de que o testemunho interior do Espírito 

possa convencer os corações. É importante que sejam feitas leituras das lições 

tanto do Novo como do Antigo Testamento, para que seja preservada a unidade 

da revelação de Deus, sendo apropriado o cântico entre as mesmas. Lida a 

Escritura, haverá a proclamação da Palavra  por meio da prédica, que deverá 

relacionar o viver da congregação com a Palavra do Deus vivo. A proclamação da 

Palavra deve suscitar da parte do povo uma resposta de fé diante dos benefícios 

advindos da Palavra, o que pode ser feito por meio do cântico, orações, afirmação 

de fé ou credo, a celebração  do batismo, ordenações, comissionamentos e 

ordenações. As ofertas fazem parte do culto como expressão da entrega pessoal 



ao serviço de Deus. Desafiada na experiência do encontro com Deus, a 

comunidade é enviada e abençoada como corpo de Cristo para servi-lo no mundo.  

Os anúncios expressam os interesses da comunidade local e podem ser feitos 

após a bênção ou em outro momento oportuno, devendo ser selecionados, não 

frívolos nem excessivos. B. A estrutura do culto dominical - A ordem do culto será 

estabelecida tendo em vista a participação de toda congregação no louvor a Deus 

bem como no ouvir e responder à sua Palavra. A estrutura de culto aqui 

apresentada fundamenta-se nas Escrituras do Antigo e Novo Testamentos, bem 

como na prática da Igreja em todo o mundo e através dos tempos, e 

especialmente na tradição reformada. Ela está centralizada na Palavra de Deus e 

se expressa nos seguintes elementos: (1) reunião em torno da Palavra; (2) 

proclamação da Palavra; (3) resposta à Palavra; (4) confirmação da Palavra com 

os sacramentos; (5) envio ao mundo e bênção pela Palavra. a. Reunião em torno 

da Palavra: O culto se inicia com o povo reunido, sendo apropriados quaisquer 

dos seguintes atos: o povo preparando-se em silêncio e oração; o oficiante 

fazendo uma saudação; anunciando-se algo pertinente ao culto do dia; utilizando-

se música apropriada para o louvor a Deus. Palavras das Escrituras, lidas ou 

cantadas, sobre quem é Deus e o que Ele tem feito convocam o povo para o seu 

louvor. Oferece-se uma oração ou um hino de adoração. Segue-se uma oração de 

confissão de pecados com a declaração de perdão em nome de Jesus, sendo 

lembrada a ação redentora de Deus na vida humana. Hinos ou cânticos de ação 

de graças pelo perdão alcançado são oportunos. b. Proclamação da Palavra: 

Como preparação para a leitura e a proclamação da Palavra, oferece-se uma 

oração pela iluminação do Espírito Santo. Os textos da Escritura, que podem ser 

extraídos do Lecionário, serão lidos pelo ministro, por um membro da 

congregação, pelo povo responsivamente ou em uníssono. Entre as leituras pode 

ser incluído um cântico. A Palavra será interpretada pelo oficiante na pregação ou 

por meio de outra forma considerada apropriada. A proclamação da Palavra 

poderá ser concluída com uma oração, chamado ao discipulado, aclamação ou 

atributo de louvor a Deus. c. Resposta à Palavra: A resposta à Palavra pode incluir 

atos de afirmação de fé e compromisso. A congregação pode cantar um hino, um 



responso, dizer uma afirmação de fé ou cantá-la. Por ocasião do batismo, 

profissão de fé ou recebimento de um membro vindo por transferência de outra 

igreja, pode-se também levar a congregação a fazer uma reafirmação dos 

compromissos já assumidos no batismo. O coro também pode auxiliar a 

congregação nesses atos. Outros atos de compromisso podem ser apropriados 

para se responder à Palavra, tais como: casamento; ordenação e investidura de 

oficiais; comissionamento para diversos ministérios na igreja, como professor de 

escola dominical, superintendente ou um outro. Atos de reconhecimento devem 

ser feitos em resposta à Palavra. Podem se referir a eventos significativos nas 

vidas das pessoas como bodas, cerimônias de despedida ou gratidão pela vida de 

membros falecidos da comunidade. Orações de intercessão podem ser feitas pela 

Igreja de Jesus Cristo em todo o mundo, pela igreja local, pelas autoridades civis e 

pelos que sofrem as injustiças da sociedade moderna. Quando a ceia do Senhor 

não é celebrada, deve-se oferecer uma oração de ação de graças, que será 

concluída com a oração do Pai Nosso. Dízimos e ofertas do povo de Deus devem 

ser recebidos com uma oração ou cântico. d) Confirmação da Palavra com os 

sacramentos: Os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor constituem os 

selos das promessas de fé na comunidade que adora. O sacramento do batismo é 

o sinal da misericórdia de Deus que purifica os seres humanos de seus pecados e 

o meio pelo qual as pessoas se identificam com Cristo em sua morte e 

ressurreição para uma vida nova. Deve ser entendido como o sinal de seu enxerto 

em Cristo e de seu ingresso na Igreja. Como sacramento, o batismo é ato de toda 

a igreja e, como tal, deve ser ministrado perante a comunidade. O batismo é uma 

visível demonstração da graça de Deus, um sinal por meio do qual a sua graça é 

comunicada aos seres humanos e deve ser administrado uma única vez para cada 

pessoa. O batismo deve ser celebrado logo após a leitura e proclamação da 

Palavra, utilizando-se textos bíblicos que mostrem o seu significado e lembrando a 

responsabilidade que deve ser assumida pela igreja e pelos que o desejam para si 

mesmos ou para seus filhos. Os votos devem ser assumidos pelos que professam 

a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que renunciam ao mal, confiando 

unicamente na graça de Deus e mostrando seu desejo de participar ativa e 



responsavelmente no culto e missão da igreja. A congregação, por sua vez, 

afirmará sua fé utilizando o credo apostólico e declarará seu apoio e solidariedade 

aos que são batizados. Um/a presbítero/a poderá conduzir a congregação em 

seus compromissos e o/a ministro/a da Palavra e sacramentos fará uma oração de 

gratidão a Deus pela sua fidelidade na aliança, pedindo que o Espírito Santo 

renove e santifique a igreja. O/a ministro/a pronunciará o nome da pessoa a ser 

batizada e o fará em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para o batismo, 

o/a ministro/a utilizará uma porção generosa de água comum e a aplicará de modo 

visível a toda a congregação. Por meio de uma declaração se dirá que os recém 

batizados agora são membros da Igreja de Jesus Cristo e que devem ser 

cumprimentados pela congregação à saída. Tendo sido planejada, a celebração 

da ceia do Senhor se seguirá ao batismo. Também os filhos dos crentes são 

herdeiros da aliança da graça e pelo sacramento do batismo são reconhecidos 

como membros da família de Deus. É conveniente, pois, que sejam batizados em 

tenra idade, até no máximo 10 anos, salvo nos casos de anormalidade 

psicológica. Podem ser batizados menores que estejam na relação de filhos 

adotivos. O batismo de crianças tem um significado especial e lembra a toda a 

congregação sua condição diante do Deus que, em sua misericórdia, chama a 

todos para a vida eterna no Espírito. É conveniente que o ministro instrua os pais 

antes do batismo sobre o seu significado e as responsabilidades que deverão 

assumir com este ato. É importante que durante o batismo os pais sejam 

exortados a servir de exemplo eles mesmos, bem como a conduzir a criança para 

que venha professar publicamente a sua fé em Jesus Cristo um  como Senhor e 

Salvador. Também a igreja deverá assumir a responsabilidade pelo 

desenvolvimento espiritual da criança. Então o/a ministro/a exortará os pais e a 

congregação para que sejam fiéis no cumprimento das promessas que acabam de 

fazer. O sacramento será concluído com uma oração em favor da criança e de 

todos os membros da família da fé. Com o batizado a criança será arrolada como 

membro não professo da igreja estando, pois, sob os cuidados do Conselho. É 

responsabilidade de toda a congregação e especialmente do Conselho conduzir, 

juntamente com os pais ou responsáveis, os que são batizados na infância  para 



que venham a participar da ceia do Senhor. A admissão como membro professo 

se fará por meio da profissão de fé ou confirmação, quando a igreja reconhece 

aqueles que podem discernir o encontro pessoal com Jesus Cristo como Senhor e 

Salvador. A confirmação não pretende completar algo que foi deixado incompleto 

pelo ato inicial do batismo, pois com este tornou-se manifesto para sempre o 

direito permanente de Deus sobre a criança. No entanto, no ato de confirmação, o 

professante responde pessoalmente à graça de Deus  já manifestada a ele no 

batismo e que tem permanecido continuamente em sua vida. Os candidatos à 

profissão de fé devem se preparar antecipadamente em cursos de catecúmenos e 

na escola dominical, instruindo-se acerca da fé e vida cristãs bem como dos 

privilégios e responsabilidades decorrentes da participação na vida da Igreja como 

membros comungantes. Os Conselhos decidirão sobre a idade para a admissão 

dos candidatos e farão o exame dos mesmos. Depois de examinados em seus 

conhecimentos de fé e vida cristã e após tomarem conhecimento dos 

compromissos que deverão assumir, serão admitidos à profissão de fé em culto 

público pelo/a ministro/a perante a congregação. Diante da congregação, o/a 

candidato/a deverá reafirmar  

s votos feitos no batismo professando sua fé em Jesus Cristo como Senhor e 

Salvador, renunciando ao mal,  firmando sua confiança na graça de Deus somente 

e declarando sua intenção de participar ativa e responsavelmente no culto e 

missão da Igreja. Os/as pastores/as poderão examinar e admitir candidatos, 

agindo como Conselho, nos termos da Constituição, art. 102. Na primeira reunião 

após a cerimônia, o/a pastor/a deve apresentar relatório ao Conselho. Além do/a 

pastor/a da igreja, outros/as ministros/as poderão fazê-lo, mesmo sendo de outras 

comunhões eclesiásticas, desde que haja prévia autorização. O Conselho, antes 

de receber os/as candidatos/as, deve registrar seu nome completo, filiação, 

naturalidade, idade e estado civil. No caso de menores de dezoito anos, não 

batizados na infância, deve obter a declaração por escrito de ter sido espontâneo 

o seu ato e que é feito com o consentimento dos pais. Com a profissão de fé, a 

pessoa é comissionada para a plena participação na missão e governo da igreja. 

A seguir, deve ser recebida com as boas vindas da congregação. A recepção de 



membros por transferência ou jurisdição pode ser a oportunidade para uma 

reafirmação de fé e dos votos assumidos um dia no batismo, profissão de fé ou  

discipulado. Na vida do crente, existem momentos especiais como o 

despertamento ou um novo compromisso público, que devem ser celebrados. O 

povo deve ser, pois, encorajado a participar com os/as ministros/as e o Conselho 

nesses momentos decisivos em que a atuação do Espírito Santo pode ser 

reconhecida na vida das pessoas. É apropriado tornar público esse sentimento de 

aprofundamento espiritual em um culto e a igreja deve reconhecê-lo com oração e 

sentimento de gratidão. Esses cultos de reconhecimento, boas-vindas e 

comissionamento devem ser expressos tanto por meio de atos como de palavras. 

Esses atos apropriados podem incluir uma saudação da paz no Senhor Jesus, um 

cumprimento ou um abraço, bem como outras manifestações condizentes. Para a 

celebração do sacramento da ceia do Senhor, a congregação deve estar 

preparada e, não sendo freqüente, deve ser avisada com antecedência. A mesa 

deve ser preparada com os elementos antes do início do culto ou os mesmos 

devem ser trazidos no momento da celebração, enquanto um hino é cantado. Um 

pão comum deve ser providenciado para ser partido por um dos dirigentes. O uso 

de um pão inteiro simboliza a unidade do corpo de Cristo. O pão da congregação 

pode ser tirado do mesmo pedaço ou preparado com antecedência para a 

distribuição. Devem ser providenciados um cálice comum e uma jarra da qual se 

despeja o vinho no cálice para que um dos que presidem os utilize ao apresentar o 

cálice. O uso do cálice comum expressa a natureza comunitária do sacramento e 

o derramamento do vinho significa o sangue de Cristo vertido para a remissão dos 

pecados. O Conselho deve decidir sobre o uso do cálice comum ou individual, 

tanto quanto sobre o tipo de vinho ou suco de uva como forma alternativa para os 

que preferem. Nessas decisões, o Conselho deve levar em consideração os 

precedentes bíblicos e da tradição reformada, bem como questões de saúde ou de 

consciência dos membros da congregação. O/a ministro/a convidará o povo para 

participar da mesa do Senhor utilizando as palavras da Escritura . Se as palavras 

da instituição da ceia (1 Cor 11.23-26) não forem pronunciadas no partir do pão ou 

na oração de ação de graças, elas devem ser ditas no convite à mesa. Aquele/a 



que preside deve conduzir o povo em uma oração de ação de graças: a) 

agradecendo a Deus pela criação e a providência, pela aliança estabelecida  com 

o seu povo e outras bênçãos, seguidas de uma aclamação de louvor; b) 

relembrando a ação salvadora de Deus em Jesus Cristo, seu nascimento, vida, 

morte e ressurreição e a promessa de sua volta juntamente com uma aclamação 

memorial; c) invocando o Espírito Santo para que o povo seja conduzido à 

presença do Cristo ressurreto, alimentado e reunido à comunhão de todo o povo 

de Deus, a fim de que possa ser enviado em discipulado fiel; d) concluindo com a 

doxologia  e a oração do Senhor. O pão deve ser partido à vista do povo e da 

mesma forma o vinho derramado. Os elementos da ceia serão distribuídos do 

modo mais adequado à ocasião. O povo pode se reunir à volta da mesa ou os 

elementos poderão ser levados para as pessoas assentadas nos bancos. Os/as 

ministros/as e os que servem podem ser servidos no início ou no final da 

distribuição ou aguarda-se para a participação de todos em um só momento. 

Pedaços do pão comum podem ser tirados pelos comungantes ou então recebidos 

já partidos. O vinho pode ser servido em um cálice comum ou em cálices 

individuais. Os comungantes também  podem molhar um pedaço em um cálice 

comum (intinção). Os elementos podem ser distribuídos por pessoas que não 

sejam oficiais ordenados desde que o Conselho tome uma decisão sobre isso. 

Enquanto são distribuídos os elementos, pode-se cantar salmos, hinos ou outros 

cânticos apropriados. O coro poderá cantar e música instrumental pode ser 

utilizada ou o povo pode orar em silêncio enquanto trechos da Escritura são lidos. 

Ao término, quando o que restou dos elementos for levado à mesa, será feita uma 

oração de pós-comunhão agradecendo a dádiva de Cristo no sacramento e 

suplicando a vinda do reino prometido. e. Envio ao mundo e bênção pela Palavra: 

A igreja, que esteve reunida e se sentiu perdoada, edificada e fortalecida, é agora 

enviada como corpo de Cristo para servir a Deus no mundo, antecipando um novo 

tempo de justiça, amor, misericórdia e paz. Esse envio inclui uma exortação ao 

povo, geralmente tirada de trechos bíblicos, a fim de que leve ao mundo, consigo, 

o nome do Senhor Jesus. A bênção pode ser trinitária como a bênção apostólica 

(2 Cor l3.l3) ou uma outra das Escrituras.  Impetrada pelo/a pastor/a ou por um/a 



presbítero/a com as mãos erguidas e voltadas para a congregação, ela assinala 

que pertencemos ao  Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que nos acompanham 

onde quer que nos encontremos. 5. Outros cultos programados - A. Outros cultos 

no dia do Senhor: O principal culto de adoração no dia do Senhor deve ser  

programado para um horário em que a maioria dos membros possa participar. No 

entanto, para atender às necessidades da comunidade, outros cultos podem ser 

programados, conforme determinação do Conselho. Eles podem ter uma ênfase 

especial, mas incluirão a proclamação da Palavra na pregação e nos 

sacramentos. Em seu planejamento, deve-se cuidar para que seja preservada a 

integridade do principal culto no dia do Senhor. B. Na escola dominical:  Quando 

as classes de educação cristã se reúnem, pode-se ter um momento para oração, 

cânticos, leitura e proclamação da Palavra, seja em conjunto ou nas classes. Será 

um culto menos formal e mais espontâneo do que nos grupos maiores.  No 

entanto, o culto na Escola Dominical não deve substituir o culto com toda a 

congregação. C. Cultos de oração diária: Durante a semana, a igreja pode se 

reunir em culto de oração diária pela manhã, à tarde ou à noite, atenta às 

necessidades da comunidade. Esse culto deve contar com a leitura de textos da 

Escritura, uma pequena explanação, tempo para meditação e cânticos. As 

orações, que também podem ser silenciosas, deverão atender às necessidades 

urgentes públicas ou da comunidade. Da mesma forma, pequenos grupos afins 

podem se reunir para oração regularmente, atendendo a pedidos de intercessão 

ou a outras necessidades, sejam da comunidade local ou da Igreja ao redor do 

mundo. A preocupação de uns para com os outros será demonstrada por gestos 

de boas vindas, atos de reconciliação e de ação pastoral mútua. Tais cultos e 

reuniões de oração, autorizados pelo Conselho como os demais, terão a 

orientação e assistência do/a pastor/a. D. Cultos buscando a cura em Deus: A 

cura fazia parte do ministério de Jesus e a Igreja é chamada a continuar 

preocupando-se com a integridade espiritual e física das pessoas. Através dos 

cultos que buscam a cura, a Igreja realiza seu ministério como uma comunidade 

terapêutica. O elemento fundamental no culto em busca da cura é a oração, cuja 

natureza essencial é aguardar a manifestação da ação de Deus, conforme a sua 



vontade. Os cultos em busca de cura devem ser autorizados pelo Conselho e 

terão a orientação do/a pastor/a. Esses cultos devem ser programados como 

cultos de adoração regular para todos e não apenas para os que buscam cura 

para si ou para outros. Devem ser feitas orações de gratidão pela promessa da 

cura por parte de Deus, de intercessão e súplicas. Orações silenciosas ou 

cantadas devem ter o seu lugar, e a oração com imposição das mãos e a unção 

com óleo (Tiago 5.14) podem ser apropriadas. Essas orações  serão presididas 

pelo/a ministro/a da Palavra e sacramentos juntamente com outros oficiais e 

membros  professos da igreja. Tais orações constituem uma resposta à Palavra 

lida e proclamada. Seu ponto central está no anúncio da promessa do evangelho 

referente à ação curadora por meio de Cristo. A ceia do Senhor como selo dessa 

promessa deve seguir às orações. A oportunidade estará aberta para a entrega da 

vida e dons das pessoas, bem como para a reconciliação e a renovação de 

compromissos com a obra de Jesus Cristo no mundo. Quando forem utilizadas 

orações com  imposição das mãos ou a unção com óleo, a congregação deve ser 

cuidadosamente preparada e instruída para que não haja mal-entendidos e 

interpretações errôneas. A cura deve ser entendida não como resultado da 

santidade, dedicação ou habilidade daqueles que oram, nem como uma operação 

mágica, mas como dom de Deus concedido pelo poder do Espírito Santo. Além 

disso, devem ser evitadas terminantemente propagandas de culto de cura divina, 

bem como promessas de que curas serão efetuadas uma vez que Deus é 

soberano no seu agir e não pode ser manipulado. A igreja não deve incorrer no 

erro de valorizar demais a cura de enfermidades, esquecendo-se de que “a graça 

divina nos basta” e de que ela “ela é melhor que a própria vida.” E. Reuniões 

evangelísticas: O convite ao discipulado cristão deve ser feito sempre e 

regularmente nos cultos do dia do Senhor, mas o Conselho pode autorizar a 

realização de cultos apropriados para a evangelização em épocas especiais. O 

elemento essencial desses cultos é a proclamação da Palavra com ênfase 

especial na graça redentora de Deus em Jesus Cristo, o senhorio reivindicado por 

Cristo sobre a vida humana e seu convite ao discipulado, que são fortalecidos pela 

ação do Espírito Santo. Essa proclamação envolve a leitura das Escrituras, a 



pregação e a Palavra cantada, ensinada e confessada. Em torno desse ato central 

deve haver oração de preparação para os cultos; no culto próprio, orações de 

louvor, gratidão, confissão, intercessão e súplica; depois do culto, oração para que 

os novos discípulos sejam fortalecidos em seu compromisso com Cristo, tornando-

se membros atuantes da vida da Igreja. O culto deve incluir um convite claro para 

assumir ou renovar o compromisso com Cristo como Senhor e Salvador, e com a 

comunidade da aliança, que é o corpo de Cristo. Tal compromisso deve ser 

resultado da entrega de uma vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e incluir 

um novo relacionamento entre as pessoas, uma nova consciência dos dons a 

serviço de Deus bem como um envolvimento especial na ação redentora de Cristo 

no mundo. Aos que tomam a sua decisão deve ser oferecida a instrução 

necessária para apoiá-los em seu compromisso e equipá-los para a vida do 

discipulado. Os que tomaram sua decisão pela primeira vez deverão fazer sua 

pública profissão de fé. Aos que apenas renovam seu compromisso com Cristo 

deve ser dada a oportunidade durante um culto no dia do Senhor para que haja o 

reconhecimento público de sua reafirmação de fé. F. Reuniões para promover a 

missão da Igreja: Cultos especiais autorizados pelo Conselho  com o propósito de 

divulgar  e esclarecer a missão da Igreja podem ser programados em épocas 

apropriadas do ano. O enfoque principal desses cultos é a missão de Deus no 

mundo. Nesses cultos a Escritura deve ser lida e a Palavra proclamada, seguindo-

se as orações em favor dos diversos ministérios que fazem parte da obra 

missionária. Um/a missionário/a pode ser convidado/a para relatar suas 

experiências e apresentar aos membros da igreja o desafio do trabalho 

missionário. Deve-se ter oportunidade para a oferta de bens materiais bem como 

para os compromissos de vida em prol das missões. G. Grupos especiais na igreja 

local: Deve-se programar cultos para os grupos que se reúnem regularmente na 

igreja local por idade (mocidade, adultos, adolescentes e crianças), interesse, 

gênero, etc. Neles todos os elementos do culto já mencionados devem ser 

utilizados, com exceção da celebração dos sacramentos. 6. Reuniões especiais - 

A. Presbitérios, Sínodos, Assembleia Geral: Os corpos dirigentes que estão acima 

do Conselho da igreja local devem organizar seus momentos de culto regular de 



acordo com os princípios deste Diretório. Devem nomear pessoas encarregadas 

de supervisionar o planejamento dos cultos em suas reuniões.  Devem 

providenciar para que seja feita a leitura e  proclamação da Palavra, bem como a 

celebração da ceia do Senhor. Em cada reunião a abertura e o encerramento 

devem ser feitos com oração e durante os trabalhos deve-se proporcionar 

momentos adequados de oração. As orações devem expressar louvor e gratidão, 

confissão, intercessão e súplicas em relação aos procedimentos e decisões. B. 

Retiros, acampamentos, conferências, encontros de pastores, congressos, 

encontros de música e corais, conferências missionárias: Os corpos dirigentes da 

igreja têm a responsabilidade, na área de sua jurisdição, de autorizar a realização 

de cultos em reuniões especiais, de acordo com este Diretório. O culto faz parte 

integral das atividades de retiros, acampamentos e conferências. O tema dos 

cultos deverá variar de acordo com o tipo de reunião, de participantes, local, 

tempo litúrgico, etc. Os elementos do culto apropriados para as reuniões são a 

oração, a leitura da Escritura e a proclamação da Palavra, a auto-entrega e o 

relacionamento entre esses momentos  e a vida no mundo. Diferentes elementos 

do culto poderão ser enfatizados em ambientes variados tais como: retiros para 

oração e meditação ou enriquecimento da vida conjugal; acampamentos para 

encontros de missão, liderança da mocidade e assim por diante. Mesmo nesses 

ambientes deve-se cuidar para que a Palavra seja apresentada com integridade e 

orações apropriadas sejam oferecidas a Deus. A celebração do sacramento da 

ceia do Senhor será apropriada em qualquer reunião especial desde que seja 

autorizada pelo corpo dirigente responsável pela reunião e estejam presentes 

um/a ministro/a da Palavra e sacramentos com outros oficiais da igreja. Outros/as 

ministros/as podem ser convidados a participar da celebração desde que sua 

forma de fazê-lo não contrarie a compreensão reformada da ceia do Senhor 

destacada neste Diretório. VII - A ORDEM DO CULTO PARA OCASIÕES 

ESPECIAIS - 1. Sobre as ocasiões especiais e sua legitimidade: Existem 

momentos especiais na vida da Igreja e de seus membros que são reconhecidos 

apropriadamente no culto. Muitos desses momentos são, normalmente, incluídos 

no culto do dia do Senhor. Outros podem ser celebrados em cultos especialmente 



reservados para a ocasião. Nenhuma dessas ordens especiais deve diminuir a 

importância da proclamação da Palavra de Deus e da celebração dos 

sacramentos com sua alegre expectativa de encontro com o Senhor ressurreto. 2. 

Investidura em responsabilidades específicas do discipulado: Deus chama 

pessoas para os mais diferentes ministérios a fim de exercitarem seus dons no 

serviço à Igreja e ao mundo. É pelo batismo que uma pessoa recebe o selo do 

Espírito Santo, tem a sua identidade como membro da Igreja e é separada para 

uma vida de serviço cristão. O batismo é confirmado por ocasião da profissão de 

fé, na recepção de novos membros e nos comissionamentos. É  responsabilidade 

de toda a congregação, e particularmente do Conselho, criar condições, para que 

os batizados respondam ao convite à mesa do Senhor. Com o apoio do conselho 

da igreja os pais ou responsáveis se incumbirão da tarefa de preparar as crianças 

batizadas que manifestarem o desejo de receber este sacramento. Há pessoas 

que são vocacionadas para exercerem responsabilidades específicas do 

discipulado, como professores de escola dominical, músicos, tesoureiros, 

membros do coro, conselheiros, participantes no ministério da compaixão, etc. O 

comissionamento dessas pessoas pode ser realizado no culto dominical, como 

uma resposta à proclamação da Palavra, ou em cultos especialmente dedicados a 

este ato. Existem também aqueles que são escolhidos para participar do 

presbitério, sínodo, assembléia geral e em outros trabalhos que devem ter 

reconhecimento em culto público. 3. Ordenação e investidura de oficiais - 3.1. 

Introdução: a) Na ordenação, a Igreja consagra, em oração e com imposição das 

mãos, as pessoas que foram eleitas para servirem como diáconos, diaconisas, 

presbíteros, presbíteras e ministros/as da Palavra e Sacramentos. b) Na 

investidura, a Igreja consagra pessoas que já foram anteriormente ordenadas para   

desempenhar o ofício para o qual foram foram eleitas. c) A ordenação e/ou 

investidura podem ser realizadas no culto dominical ou em culto especial que 

enfoque a pessoa de Jesus Cristo, a missão e o ministério da Igreja, sempre após 

a proclamação da Palavra. 3.2. Ordenação de ministros/as da Palavra e 

sacramentos: a) A ordenação de licenciados/as deve ser realizada em um culto 

com data estabelecida pelo presbitério, estando reunido o mesmo ou a comissão 



por ele designada para esta finalidade. No caso de o/a ordenando/a ter sido 

eleito/a pastor/a efetivo/a de uma igreja, a cerimônia será realizada quando 

possível perante ela, em conexão com a  investidura e sempre em resposta à 

proclamação da Palavra. b) Deve ser presidida pelo presidente do presbitério (ou 

da comissão de ordenação), o qual será acompanhado do secretário permanente 

(ou do da comissão) e do pregador designado pelo presbitério ou pela comissão. 

3.3. Licenciatura de candidatos/as ao ministério da Palavra e sacramentos: a) 

Satisfeitas as provas exigidas pela Constituição da Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil nos artigos 42 e 43 e decidida pelo voto secreto (artigo 

31), o Concílio determinará o dia e a hora em que ele deva realizá-la ou poderá 

nomear para fazer em seu lugar, uma comissão de licenciatura. b) Deve ser 

procedida após a proclamação da Palavra e em resposta a ela e o licenciando/a 

deverá conhecer, com antecedência, o teor da declaração que fará. c) Deve ser 

presidida pelo/a presidente do presbitério (ou da comissão de licenciatura). 3.4. 

Investidura de Pastores/as: A investidura de pastores/as efetivos será realizada 

em um culto com data estabelecida pelo presbitério, em acordo com o Conselho 

da igreja interessada, estando reunido o presbitério ou a comissão por ele 

designada para esta finalidade. b) A investidura será feita perante a igreja que 

elegeu o/a pastor/a. Em caso de pastor/a comissionado/a pelo presbitério, a 

investidura será feita pelo Conselho perante a igreja. c) Deve ser presidida pelo/a 

presidente do presbitério (ou da comissão de investidura) juntamente com o 

secretário permanente,  após e em resposta à proclamação da Palavra. 3.5. 

Instalação de professores/as de teologia: a) Será feita no seminário ou outra 

instituição para a qual o professor/a tenha sido designado/a para lecionar. b) A 

cerimônia será presidida pelo/a diretor/a do seminário ou instituição, o qual terá a 

seu lado os demais membros da diretoria. c) Deve ser procedida após e em 

resposta à proclamação da Palavra. 3.6. Ordenação e investidura de 

presbíteros/as e/ou diáconos/isas: a) Será feita,  em culto, em data estabelecida 

pelo Conselho da igreja onde ocorreu a eleição. b) Para o ato devem ser 

convidados com antecedência, ministros e ministras da mesma comunhão 

eclesiástica residentes na cidade. c) À hora da imposição de mãos, devem ser 



convidados  a participar todos os ministros e ministras de igrejas reconhecidas de 

quaisquer denominações, bem como presbíteros e presbíteras presentes. d) 

Compete ao pastor a pregação oficial e a presidência da ordenação e instalação, 

mas podem ser convidados pelo Conselho, para esses atos, quaisquer ministros 

ou ministras da mesma comunhão eclesiástica ou filiados a outra comunhão 

reconhecida e, nesse caso, os nomes devem ser anunciados por ocasião de 

oficiarem. e) O Conselho reunir-se-á oficialmente à hora da cerimônia, bastando 

para isso que, convocado previamente, seja chamado à ordem no início do culto, e 

que o secretário, dispensada a leitura de ata e excluído qualquer outro trabalho, 

deixe para  redigir posteriormente a nova ata. Palavra. 3.7. Matrimônio cristão: a) 

O matrimônio é uma dádiva concedida por Deus para a felicidade do ser humano, 

pelo qual um homem e uma mulher se unem física e espiritualmente, assumindo 

compromissos mútuos de amor, honra, fidelidade, compreensão e camaradagem. 

Através dele o homem e a mulher cristãos são chamados a viver juntos sua vida 

de discipulado diante de Deus. b) O matrimônio não é um sacramento nem 

peculiar somente à Igreja de Cristo. c)  O casamento cristão deve ser celebrado no 

local em que se reúne a comunidade para o culto, sob  direção do/a pastor/a e 

com a supervisão do Conselho. Normalmente o casamento deve ocorrer durante 

um culto especial focalizando o matrimônio como dádiva de Deus, expressão da 

vida cristã, motivo de gratidão e intercessão pelo novo casal. A liturgia deve ser 

preparada para que haja participação da congregação podendo ser ministrada a 

ceia do Senhor, desde que oferecida  também aos demais membros professos 

presentes. c) A cerimônia religiosa só poder ocorrer após a oficialização do 

casamento civil (exceção feita unicamente no caso em que a cerimônia religiosa 

tenha também a validade civil). d) Os compromissos dos noivos devem ser 

assumidos após a proclamação da Palavra. e) A cerimônia poderá ser realizada 

por um/a outro/a pastor/a convidado/a pelos noivos e com o consentimento do/a 

pastor/a da igreja. Na falta do/a pastor/a, um/a presbítero/a poderá efetuar a 

cerimônia. f) Também pode ser realizada uma cerimônia de reconhecimento de 

um casamento civil e sua confirmação perante a comunidade, sendo a mesma 

solicitada pelo casal. Será semelhante ao culto de matrimônio, cuidando-se para 



que sejam feitos os esclarecimentos quanto à sua natureza específica. 3.8. Ofício 

fúnebre: a) Os cristãos reconhecem que a morte é inevitável.  Diante da morte, 

eles testemunham que Deus, em Jesus Cristo, venceu a morte e levanta seus 

filhos da morte para a vida eterna. Assim, a ressurreição será  a doutrina central a 

inspirar a atitude dos cristãos diante do evento da morte.  b) A finalidade do ofício 

fúnebre não é o de interceder em favor dos mortos, mas para consolo dos que 

choram e apelo às consciências. c) A cerimônia deve ser oficializada geralmente 

pelo pastor da igreja que o falecido freqüentava ou sua família freqüente, ou 

mediante entendimento com o pastor, por qualquer outro ministro que a família 

escolha.  Na falta do pastor, um presbítero pode efetuar a cerimônia. d) O oficiante 

deve tomar providências para que a finalidade da cerimônia não seja prejudicada 

pelo excesso ou pelo teor do discurso. O ofício fúnebre deve ser conduzido com 

dignidade e simplicidade, testemunhando a grandeza e a bondade de Deus.  A 

ênfase deve ser colocada na leitura de textos das Escrituras Sagradas que tratam 

da esperança cristã.  Hinos que falem da comunhão dos santos, do perdão de 

pecados, da ressurreição do corpo e da vida eterna podem ser entoados. 3.9. 

Organização de igreja local: Quando o presbitério determinar a organização de 

uma nova igreja  conforme a Constituição, art. 13, as seguintes providências 

deverão ser tomadas: a) O presbitério designará a data da organização e uma 

comissão organizadora. b) A comissão organizadora será composta pelo menos 

por um/a ministro/a e dois/duas presbíteros/as não arrolados/as entre os que se 

vão filiar à nova igreja, e sem esses membros não poderá funcionar. Terá um/a 

presidente escolhido/a pelo presbitério e um/a secretário/a designado/a pelo 

presidente. c) A comissão organizadora poderá receber como membros os que 

desejarem fazer a profissão de fé, bem como assumir jurisdição sobre os que o 

quiserem, devendo praticar todos esses atos quando reunida para a organização. 

d) Antes da organização a comissão preparará uma lista completa com os nomes 

dos membros da nova igreja, dela constando os nomes copiados da ata do 

presbitério e os das pessoas recebidas pela comissão.  Também tomará o cuidado 

de verificar a presença da maioria do número exigido para a organização. e) 

Terminada a cerimônia, o/a secretário/a da comissão organizadora lavrará no livro 



de atas do novo conselho a “ata da organização”, contendo o texto da decisão do 

presbitério sobre a nova igreja, e um breve histórico da igreja, devendo ser 

assinada pela comissão organizadora e pelo novo conselho.  O termo de abertura 

do livro de atas do novo conselho deverá ser lavrado pelo presidente da comissão 

organizadora. 3.10. Lançamento de pedra fundamental:  a) O Conselho da igreja 

estabelecerá e divulgará a data da cerimônia. b) O/a pastor/a da igreja presidirá a 

cerimônia devendo-se convidar outros/as pastores/as. c) Deve ser providenciada 

uma urna e nela encerrados: um exemplar da Bíblia; um da Constituição da I.P.I. 

do Brasil; notas históricas da igreja local; um exemplar do jornal do dia; o último 

exemplar do órgão oficial da I.P.I. do Brasil; uma ata da cerimônia com a 

enumeração do que nela for colocado. 3.11. Dedicação de templo: a) O Conselho 

da igreja estabelecerá e divulgará a data da cerimônia. b) O/a pastor/a da igreja 

presidirá a cerimônia devendo o Conselho convidar outros/as ministros/as para 

estarem presentes. 3.12. Organização de presbitérios: a) O sínodo decidirá sobre 

a criação de um novo presbitério e estabelecerá a data da organização, nomeando 

uma comissão organizadora. b) A comissão organizadora será composta de pelo 

menos dois/duas ministros/as e um/a presbítero/a, sem os quais não poderá 

funcionar.  Seu/ua presidente e secretário/a serão designados/as pelo próprio 

sínodo. c) O/a secretário/a permanente do sínodo fornecerá à comissão os dados 

relacionados com a criação do novo presbitério, ministros/as e igrejas a serem 

arroladas e que deverão participar da cerimônia. d) A cerimônia deverá ser 

precedida de um culto público. VIII - CULTO E DISCIPULADO INDIVIDUAL - 1. 

Culto, discipulado e igreja: a) Os cristãos respondem a Deus tanto no culto 

comunitário como no culto individual e no discipulado. b) Através da adoração, as 

pessoas sentem a presença de Deus em sua vida. Vivendo como cristãs no 

mundo,  sentem a necessidade de cultuar a Deus; no culto, elas percebem o 

mundo à luz da graça de Deus; do culto vem a visão e a força para viver no 

mundo. c) A vida do cristão é fortalecida pela graça de Deus, se expressa na 

obediência e é moldada  pela disciplina. Os elementos do culto são meios de 

graça que na devoção pessoal ou da comunidade adoradora  favorecem a 

vivência e o crescimento na graça de Deus. O culto pessoal diário é uma forma de 



adoração que fortalece e sustenta o cristão frente aos desafios do discipulado. d) 

Os cristãos devem consagrar uma parte de seu tempo diário à oração, à leitura e 

meditação das Escrituras Sagradas, e ao sério exame de si mesmos. 2. As 

Escrituras no culto individual: a) As Escrituras Sagradas são o registro da auto-

revelação de Deus, pelas quais o Espírito Santo dá testemunho de Jesus Cristo e 

concede orientação para a vida de fé. b) O uso das Escrituras Sagradas no culto 

individual deve ser guiado pela leitura e proclamação da Palavra no culto 

comunitário. c) Em sua meditação diária sobre as Escrituras, as pessoas podem 

fazer anotações e breves reflexões. É importante fazer uma leitura diligente do 

texto bíblico utilizando o lecionário, traduções diferentes e outros recursos que 

favoreçam uma compreensão frutífera da mensagem da Palavra de Deus. 3. A 

Oração no culto individual: a) A oração é uma abertura do crente para Deus, que 

inicia a comunhão e a comunicação conosco. Orar é receber e responder, falar e 

ouvir.  Na oração respondemos a Deus em adoração, gratidão, confissão, súplica, 

intercessão e consagração. b) No culto individual, a oração pode ser feita de 

formas variadas. Pode-se ter com Deus uma conversação na qual são 

apresentadas as preocupações alegrias e esperanças como também pode-se 

manter em silêncio aguardando atentamente a sua manifestação. c) A oração 

pode-se expressar por meio do testemunho público em vigílias ou atos de 

responsabilidade social e protesto, como também através de atos simbólicos de 

serviço disciplinado. d) Os cristãos devem ser estimulados a orar constantemente. 

4. A  Vocação Cristã: Deus chama as pessoas para servi-lo na vida pessoal, em 

família, em comunidade, nos afazeres diários e no mundo. As pessoas respondem 

pela fé em Jesus Cristo com uma vida de adoração em comunidade. Responde-se 

ao chamado para o discipulado através dos ministérios do povo de Deus no 

mundo e para o mundo. As pessoas respondem ao chamado de Deus para honrá-

lo e servi-lo seja no trabalho ou na diversão, através de pensamentos e atos, tanto 

em sua vida privada como nos relacionamentos públicos. Deus santifica o viver 

diário e este é oportunidade para se viver santamente. Para os cristãos tanto o 

viver diário como o trabalho não podem ser separados do culto. 5. Culto 

doméstico: a) O culto doméstico deve ser estimulado por todas as famílias cristãs, 



como extensão do culto dominical. b) Consiste em oração, leitura bíblica e 

cânticos juntamente com atos de compartilhamento de problemas, alegrias, 

planos, etc. c) Os pais ou responsáveis pelas crianças devem ensiná-las a louvar 

a Deus e servir de exemplo para elas. d) O culto doméstico deve refletir as 

ocasiões especiais de reconhecimento e celebração tanto da vida da igreja e do 

Senhor Jesus como das pessoas da casa. Aniversários  podem ser a oportunidade 

para as celebrações e lembranças. IX - O CULTO E OS MINISTÉRIOS NA 

IGREJA – 1. Ministérios mútuos na igreja: No culto comunitário e individual, Deus 

chama as pessoas à fé e ao discipulado.  Aquelas que respondem ao seu 

chamado, oferecem seus dons e talentos, concedidos por Deus, para o serviço no 

mundo e aos semelhantes. Ministérios mútuos são a educação cristã e o cuidado 

pastoral. Por eles os cristãos são despertados, nutridos e orientados pela Palavra, 

pelos sacramentos e pelas orações. 2. A educação cristã: A educação cristã deve 

ser um processo permanente na vida da Igreja.  As pessoas devem ser orientadas 

quando passam a fazer parte da comunidade de fé, nas diversas e diferentes 

fases da vida em sociedade, ao assumirem responsabilidades no trabalho da 

Igreja. O padrão fundamental e a fonte da educação cristã é a Palavra de Deus 

nas Escrituras Sagradas.  Nela devem ser utilizados os documentos de fé da 

Igreja, bem como materiais produzidos sob sua orientação ou por ela 

recomendados. A ocasião central para a educação é o culto dominical, quando a 

Palavra é proclamada e os sacramentos são celebrados. O responsável maior 

pela educação cristã é o pastor.  Todavia, a educação cristã deve ser uma 

preocupação constante em todas as atividades da Igreja e nela devem se envolver 

todos os membros da comunidade de fé. 3. O cuidado pastoral: A Igreja oferece 

cuidado pastoral para seus membros.  Todos os crentes são chamados a tal 

cuidado pastoral, auxiliando-se uns aos outros,  partilhando alegrias e tristezas, 

perdoando-se mutuamente e promovendo a reconciliação. Diáconos e diaconisas, 

presbíteros e presbíteras, pastores e pastoras são as pessoas chamadas e 

designadas para terem uma responsabilidade especial no cuidado pastoral. Os 

enfermos devem merecer atenção especial no cuidado pastoral.  Nesse caso, a 

preocupação maior deve ser a de confortar e a de encorajar, pelo ensino das 



Escrituras e pela oração, manifestado-se a solidariedade da comunidade de fé à 

pessoa doente. Além dos enfermos, o cuidado pastoral deve se preocupar em 

oferecer consolação nas ocasiões de luto, bem como orientação e encorajamento 

nos momentos de dificuldades pessoais ou familiares (problemas financeiros, 

crises conjugais, problemas de relacionamento entre pais e filhos, etc.). O culto 

comunitário a Deus é o fundamento e o contexto para o cuidado pastoral, 

especialmente na confissão e declaração de perdão, na proclamação da Palavra e 

celebração dos sacramentos.  Assim, o cuidados pastoral deve sempre propiciar o 

conforto do perdão divino, bem como o encorajamento e a orientação que 

procedem das Escrituras Sagradas. X - O CULTO E O MINISTÉRIO DA IGREJA 

NO MUNDO – 1. Culto e Missão: A Igreja participa da missão de Deus no mundo 

através de seu ministério e de seu culto. O culto aponta para o reino de Deus 

proclamado e trazido por Jesus Cristo. A própria Igreja é um sinal da presença 

desse reino, ao proclamar a Palavra, ao celebrar os sacramentos e ao trabalhar 

pela justiça e pela paz no mundo. 2. Proclamação da Palavra e Evangelização: 

Deus envia a Igreja ao mundo, no poder do Espírito Santo, para: anunciar a boa 

nova da reconciliação do mundo com Deus em Jesus Cristo; chamar todas as 

pessoas ao arrependimento, à fé e à obediência; proclamar, mediante atos e 

palavras, que Jesus se entregou a si mesmo, para que todas as pessoas sejam 

livres; oferecer, em nome de Cristo, vida plena agora e para sempre; convidar 

todas as pessoas a servirem a Deus na comunidade de fé. O culto é o contexto 

primário no qual as pessoas ouvem regularmente a proclamação do evangelho, 

são alimentadas pela Palavra e pelos sacramentos, têm a oportunidade de 

responder a Deus com fé e atos de compromisso, e encontram apoio comunitário 

mútuo. 3. Compaixão: Deus envia a Igreja ao mundo, no poder do Espírito Santo, 

para: alimentar os famintos; confortar os aflitos; cuidar dos enfermos; visitar os 

presos; libertar os cativos; abrigar os desabrigados; amparar os desamparados. 

No culto, Deus chama, orienta e fortalece para o ministério da compaixão.  A 

Igreja responde à voz divina através de: orações de confissão, em que reconhece 

seus pecados e omissões; consagração de dons e de bens, a serem colocados a 

serviço das pessoas necessitadas; consagração de vidas, a serem comissionadas 



e enviadas para o ministério da compaixão em nome de Cristo. A Igreja é 

chamada por Deus a cuidar das feridas e das necessidades das pessoas, bem 

como a denunciar e a combater as estruturas e sistemas que criam distorções e 

injustiças.  Sua resposta ao chamado de Deus se dá através de atos e palavras de 

compaixão, bem como através da cooperação com agências e organizações que 

lutam pela paz e pela justiça no mundo. 4. Reconciliação: justiça e paz: Deus 

envia a Igreja, no poder do Espírito Santo, a trabalhar com Cristo no 

estabelecimento da justiça e da paz no mundo. No culto, a Igreja proclama e 

recebe a reconciliação em Jesus Cristo, bem como se compromete a lutar pela 

justiça e pela paz. Justiça é a ordem de Deus estabelecida na vida humana, na 

qual as relações são corretas e honestas e os direitos humanos são respeitados.  

Segundo a Bíblia, o compromisso com a justiça envolve: honestidade nos 

negócios pessoais e públicos; trabalho pelo bem comum; apoio às pessoas que 

lutam pela dignidade, pela liberdade e pelos direitos humanos; atuação em favor 

de leis justas e de sua aplicação; esforço pela eliminação da desigualdade social; 

denúncia e testemunho contra a opressão e a exploração; reparação de males 

causados pela injustiça. A Igreja não pode se esquecer de que não existe 

verdadeira paz sem justiça.  No culto a Deus, as pessoas são vocacionadas, 

orientadas e fortalecidas para o ministério da reconciliação, justiça e paz, através 

da Palavra, dos sacramentos e das orações, respondendo mediante a aceitação 

de compromissos, que se traduzem em  obras na vida em sociedade. 5. Zelo pela 

criação e pela vida: Deus chama a Igreja, no poder do Espírito Santo, a participar 

de sua obra de criação e de preservação da vida. No culto, a Igreja: rende graças 

a Deus, criador e sustentador do universo ouve a orientação divina, para cuidar 

bem de todas as coisas criadas; confessa suas falhas, no desempenho da 

mordomia; regozija-se na promessa de restauração e de redenção da criação em 

Cristo Jesus; e se compromete a zelar pela criação e pela vida. Como mordomos 

da criação de Deus, os cristãos são chamados a: usarem responsavelmente os 

recursos da criação; trabalharem pela preservação do meio ambiente; 

combaterem técnicas, métodos e processos de trabalho que prejudicam o meio 

ambiente, poluindo e destruindo. 6. A Igreja e o reino de Deus: A Igreja, em seu 



culto e ministério, é sinal do reino de Deus, que é tanto presente como promessa 

futura. Não é o culto e o trabalho da Igreja que estabelecem o reino de Deus, mas 

a Igreja cultua e trabalha na confiança de que Deus mesmo estabelece o seu 

reino. No presente, os diversos ministérios da Igreja são sinais da presença  e 

esperança na promessa do reino.  Essa esperança é sustentada pelo poder de 

Deus presente na Igreja que desempenha seu ministério e que cultua ao Senhor. 

7. Doxologia: No culto, a Igreja é transformada e renovada, equipada e enviada a 

servir o reino de Deus no mundo. A Igreja aguarda o dia quando, “em homenagem 

a Jesus, todos, no céu, na terra e no mundo dos mortos, cairão de joelhos, e 

anunciarão publicamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o 

Pai”  (Filipenses 2.10-11) – Texto  sem revisão. Registram-se votos contrários de: 

Presbs. Sidney Luiz Tizziani, José Edvalter Costa, Márcio Sabino da Silva, Hanani 

Lara, Jackson dos Santos, José Hailton Claudino, João Batista Navarro, Gilvan 

Colaça Viana, Vadomiro Ribeiro de Jesus e Revs. Ezequias Pires de Camargo, 

Geraldo Matias Ferreira, Jonas Gonçalves, Nenrod Douglas Oliveira Santos, 

Marcos Nunes da Silva, Renê Ribeiro Silva, Jonas de Araújo, Lysias Oliveira dos 

Santos, Luiz Pereira de Souza, Onésimo Eugênio Barbosa, Ricardo José Bento, 

Valdir Alves dos Reis, Carlos Barbosa, Obed Júlio de Carvalho, Márcio Pereira de 

Souza, Abimael Lara e Mitchell Rosemberg Galdino, relativamente à seção “D – 

Cultos buscando a cura em Deus”. Em decorrência da aprovação das novas 

ordenações litúrgicas, decide-se delegar à CET poderes para aprovar texto a ser 

redigido, na seção referente à consagração de missionários e  licença para que os 

mesmos ministrem os sacramentos. Registra-se um voto de apreciação à 

Comissão que tão primorosamente elaborou o texto do “Diretório para o Culto a 

Deus”. Quanto ao item 2 (Recurso contra o Sínodo Oriental interposto  pelo Sr. 

José Carlos Barbosa) – Aprovar o parecer do Relator, como segue: “O pleito do 

Recorrente não pode prosperar pelas seguintes razões: 1. O processo Disciplinar 

promovido pelo Presbitério Bandeirante não apresenta nenhum vício formal, sendo 

que não há que se falar em cerceamento de defesa ao Recorrente. 2. Não foram 

nomeadas duas comissões processantes como alega o Recorrente e sim uma 

Comissão de Averiguação que funcionou como Comissão de Inquérito. É sabido 



que na fase de inquérito não se admite o contraditório. 3. O Recorrente foi 

devidamente notificado por 2 (duas) vezes a se defender, conforme fazem prova 

os documentos acostados aos autos. 4. Ao recusar-se a defender-se o 

Recorrente, deu causa a ser julgado à revelia e por essa razão teve precluso o 

seu direito de interpor Recurso junto à instância superior. Essa é a inteligência do 

artigo 56, parágrafo 2º do Código Disciplinar da I.P.I. do Brasil. 5. No mérito, ficam 

evidenciadas nos autos que o Recorrente, ao patrocinar causas jurídicas contra 

sua ex-Igreja, especialmente por ter anteriormente deliberado na condição de 

representante legal da 1ª I.P.I. de Guarulhos, sobre assunto que gerou as 

referidas lides judiciais, agiu de maneira anti-ética, ferindo a paz, unidade e pureza 

da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Isto posto, rejeitam-se as 

alegações do Recorrente, mantendo-se a respeitável decisão do Sínodo Oriental”.  

Quanto ao item 3 (Recurso contra o Sínodo Borda do Campo interposto pelo Rev. 

Marcos Paulo Monteiro da Cruz Bailão) – Acolher o recurso interposto pelo 

Recorrente. Em decorrência, fica revista a decisão do Sínodo Borda do Campo, 

que confirmou a admissão pelo Presbitério Litoral Paulista, do Rev. José Benedito 

Moreira Sebastião, como pastor da IPI do Brasil, devendo o referido Concílio 

tomar as providências para o cumprimento das disposições constitucionais 

pertinentes. Registra-se voto contrário do Presb. João Américo dos Santos nos 

seguintes termos: “Com respeito à decisão do Concílio em acolher o recurso do 

Rev. Marcos Paulo da Cruz Bailão  contra o Sínodo Borda do Campo, requero, na 

forma do Art. 80 da Constituição da IPIB, o registro em ata do meu protesto, em 

face de a mesma ser nociva aos interesses da Igreja na região do Presbitério 

Litoral Paulista, além de se constituir totalmente injusta”. Quanto  ao item 5 (sobre  

reforma  do Código Eleitoral, e anexos) – Aprovar o parecer da Comissão. Em 

conseqüência, transcreve-se o texto do Código Eleitoral, como segue: CÓDIGO 

ELEITORAL - CAPÍTULO I - Da candidatura - Artigo 1º - Para cumprir as funções 

previstas pela Constituição da Igreja Presbiteriana Brasileira, (Art. 127) facultar-se-

á que presbíteros e ministros da Igreja, em pleno gozo dos direitos de seu ofício, 

se candidatem a ocupar os cargos da diretoria do Supremo Concílio. Artigo 2º - 

Todas as candidaturas devem ser registradas até três meses antes da realização 



do pleito, com apoio expresso do Presbitério ao qual o candidato ou sua igreja 

estiver jurisdicionado. § 1º - O apoio imprescindível do Presbitério coloca o 

candidato como um dos seus representantes à reunião do Supremo Concílio. § 2º 

- Desejando obter o apoio de outros Presbitérios, os candidatos poderão 

comparecer perante eles, mesmo que não façam parte do seu plenário. Artigo 3º - 

O registro da candidatura, que deverá ser colegiada, indicará com precisão a 

composição da chapa, com nomes dos  candidatos e respectivos cargos. § único - 

A substituição de nomes - vencido o prazo de inscrição - em caso de 

impossibilidade do candidato, será feita mediante indicação dentre os membros do 

plenário da Assembleia Geral. Artigo 4º - O registro da candidatura deverá ser 

feito em livro próprio da Comissão Eleitoral, nomeada pela Comissão Executiva 

um ano antes do pleito. § único - A Comissão Eleitoral publicará, trinta dias após a 

sua nomeação, o edital competente em que disciplinará quanto à forma, prazo, 

local de inscrição e normas.  CAPÍTULO II - Da propaganda eleitoral - Artigo 5º - 

Somente após o devido registro, poderá o 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. § único - O critério para 

autorizar ou não a publicação oficial se cingirá à preocupação com a unidade e a 

paz da Igreja. Artigo 7º -  Visando subsidiar as chapas concorrentes em sua 

propaganda eleitoral, a previsão orçamentária para o exercício em que deverá 

acontecer o respectivo processo deverá contemplar, obrigatoriamente, uma verba 

específica, cuja quantia será fixada pela Comissão Executiva da Assembleia 

Geral. § 1º – Esta verba será liberada somente no dia imediatamente posterior ao 

encerramento das inscrições, e será dividida em partes iguais entre as chapas 

inscritas. § 2º-  As chapas, sob pena de impugnação de candidatura, deverão 

registrar todo o movimento financeiro de campanha, em livro caixa, e apresentá-lo 

à Comissão Eleitoral, até quinze dias antes da eleição. § 3º –A Comissão Eleitoral 

julgará as respectivas prestações de contas, prestando relatório detalhando à 

Assembleia Geral, contendo de maneira clara e inequívoca o valor de entradas e 



saídas registrados por cada chapa. § 4º – O saldo porventura existente deverá ser 

entregue à tesouraria da IPIB.  Artigo 8º - Das decisões da Comissão Eleitoral 

caberá recurso à Comissão Executiva. CAPÍTULO III - Da votação - Artigo 9º - A 

votação será presidida pela Diretoria da Assembleia Geral.  Artigo 10 - A votação 

será feita em cédula própria previamente preparada, com rubrica do presidente. 

CAPÍTULO IV - Da apuração dos votos - Artigo 11 - Supervisionada pela 

Comissão Eleitoral, a apuração dos votos se fará de forma clara e inequívoca, de 

sorte a facultar recontagens, revisões ou recursos. § único - Somente se admitirão 

recursos manifestados imediatamente após a apuração, sob pena de preclusão. 

Artigo 12 - Além das impugnações habituais, também serão impugnados os votos 

dados a colegiados que não registraram suas candidaturas. Artigo 13 - Será 

considerada eleita a chapa que obtiver a maioria absoluta de votos. § único - Se 

após o terceiro escrutínio nenhuma chapa obtiver o mínimo de votos para sua 

eleição, concorrerão ao próximo escrutínio apenas as duas mais votadas. 

CAPÍTULO V - Da proclamação e posse dos eleitos - Artigo 14 - A proclamação 

dos eleitos será feita pelo presidente da Sessão, observando-se os procedimentos 

normais. Artigo 15 - Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral da 

Igreja Presbiteriana Brasileira. Artigo 16 - Revoga-se o Código anterior, aprovado 

pelo Supremo Concílio, em reunião extraordinária, realizada em 26.03.88, na IPI 

de Casa Verde - São Paulo (Texto sem revisão). Registra-se voto de estranheza 

do Rev. Jonas Gonçalves, pela atitude tomada pela diretoria, ao substituir a 

Comissão nomeada pela Assembleia Geral. Decide-se prorrogar a reunião até as 

23:00 horas. Quanto ao item 6  (Documento n.º SC 017/99, sobre reforma das 

Normas para a Elaboração de Atas) – Aprovar as alterações das “Normas”, que 

passam a ter a seguinte redação: NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE ATAS - Na 

elaboração das atas das assembléias, concílios e órgãos colegiados da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil , serão observadas as seguintes normas: I - 

As atas devem ser lavradas pelo secretário eleito e, em sua falta, por secretário ad 

hoc, nomeado regularmente, em livro próprio, aberto e encerrado pelo respectivo 

presidente, sendo suas páginas numeradas e por ele rubricadas. II - As atas dos 

concílios e igrejas poderão ser elaboradas e registradas de acordo com suas 



condições técnicas, mediante autorização dos concílios superiores, obedecendo 

às mesmas formalidades previstas no item anterior, arquivando-se os originais em 

pasta própria e em ordem cronológica, devidamente anotadas com as remissões 

devidas. III - A Assembleia Geral, a Comissão Executiva e a Diretoria poderão 

elaborar e registrar suas atas utilizando-se dos meios e condições técnicas que 

possuírem. IV - Das atas, devidamente numeradas, constarão quem presidiu e 

quem secretariou a reunião, o local, a data e a hora de seu início e de seu término, 

os nomes completos dos que a ela comparecerem e dos que, devidamente 

convocados, não o fizeram. V - À determinação do presidente, as atas poderão ser 

resumidas, desde que não se perca a clareza e a precisão dos registros. Neste 

caso, as datas e o número de imóveis (e outros) poderão ser registrados em 

algarismos e os títulos "Reverendo" e "Presbítero", ou equivalentes, poderão ser 

abreviados. No caso de se repetir referência a pessoa física na mesma ata, o 

segundo registro poderá ser efetuado apenas com o nome ou sobrenome (com 

restrições a homônimos), desde que, no primeiro registro, haja citação nominal 

completa. No caso de se repetir referência a pessoa jurídica na mesma ata, o 

segundo registro poderá ser efetuado apenas com o nome principal ou "sigla", 

desde que no primeiro registro haja citação nominal completa. VI - As rasuras ou 

entrelinhas porventura existentes no corpo das atas serão ressalvadas 

expressamente pelo secretário, antes de assiná-la. VII - Quando não aprovadas 

na própria reunião, as atas ser-lo-ão no início da que se seguir, salvo se, por 

motivo justificado, for proposto e aprovado o adiamento de sua aprovação. VIII - 

Nas atas dos Conselhos serão consignados os atos pastorais realizados desde a 

data da reunião anterior, o nome, nacionalidade, naturalidade, filiação, data de 

nascimento, profissão, estado civil e batismo das pessoas examinadas para 

profissão de fé. IX - Com relação aos batismos, serão mencionados os mesmos 

dados previstos no inciso anterior, no que for aplicável.  X - O registro das atas 

não conterá espaços em branco e os que se verificarem, por inadvertência, serão 

inutilizados por traço indelével, pelo secretário. XI - As atas registrarão apenas as 

súmulas das deliberações, sem se referirem às propostas, a menos que envolvam 

fatos relevantes para a vida e para a história da Igreja, podendo, entretanto, 



consignar os votos contrários, quando o requerer o interessado, 

fundamentadamente e em termos adequados. XII - As homenagens que forem 

aprovadas, porém, serão acompanhadas das razões que as justificaram e de 

resumo histórico ou biográfico, se proposto. XIII - Os livros de atas serão 

guardados em lugar seguro, sob a responsabilidade do secretário, e somente 

sairão do arquivo para o seu exame pelo órgão competente. XIV - A juízo do 

presidente poderão ser entregues cópias das atas ou de parte delas aos 

interessados que o requererem, justificando devidamente o seu interesse. São 

Paulo 16 de fevereiro de 1991. Nota - A redação destas normas decorre da 

consolidação de deliberações do Supremo Concílio em sua reunião de 21 a 23 de 

novembro de 1986. ANEXO - MODELO DA ATA: Ata da reunião n.º.......... DATA, 

HORA E LOCAL:.........../........../............,às........horas; 

na.......PRESIDENTE:........;SECRETÁRIO............PRESENTES.......AUSENTES....

.............. ABERTURA: há quorum. Oração pelo.......ATA ANTERIOR: aprovada 

sem observações (ou aprovada com as seguintes observações). RESOLUÇÕES: 

a).......; b).........; c)........'ATOS PASTORAIS: a).........; b).........; c)......... 

ENCERRAMENTO: às...........horas, após a leitura e aprovação desta ata com uma 

oração pelo..... (a).... (Texto sem revisão). Quanto ao item 11, parecer da 

Comissão Especial de Estudos sobre convivência Marital – (doc CET 076/99), 

decide-se adiar a discussão do assunto para a próxima reunião da Assembleia 

Geral. Quanto ao item 7 (Proposta de reforma do Estatuto da IPIB): aprovar, 

passando o texto final a ter a seguinte redação: ESTATUTO DA IGREJA 

PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL -  CAPÍTULO I - DA NATUREZA, 

SEDE E FINS - Art. 1º - A  IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL, organizada em primeiro de agosto de mil novecentos e três, na cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, cujo estatuto foi inscrito sob o número 

quinhentos e sete (507), no Registro Geral e de Imóveis da Primeira Circunscrição 

da Capital do Estado de São Paulo, em dezenove de Janeiro de mil novecentos e 

dezessete, reformado em três de fevereiro de mil novecentos e  vinte e dois e em 

nove de fevereiro de mil novecentos e quarenta e cinco, conforme registro feito 

sob número dois mil quinhentos e treze (2513), no livro “A”, n.º 5 no Cartório do 



Primeiro Ofício de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo-SP, 

novamente reformado em seis de junho de mil novecentos e sessenta e sete, 

conforme registro sob número quinze mil duzentos e cinqüenta (15.250), no livro 

“A”, n.º 17, do mencionado Cartório; e uma vez mais reformado em vinte e um de 

novembro de mil novecentos e oitenta e seis, e finalmente reformado em treze de 

novembro de mil novecentos e noventa e nove, é uma comunidade religiosa que 

abrange todas as igrejas locais de sua denominação, estabelecidas no Brasil e 

com elas constitui uma federação, que se rege por este Estatuto, por sua 

Constituição e pela Confissão de Fé de Westminster, adotada no ato de sua 

fundação como fiel exposição das doutrinas contidas na Bíblia Sagrada. Art. 2º - A 

Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, adiante chamada simplesmente 

“igreja”, tem sede e foro na Capital do Estado de São Paulo e duração 

indeterminada. Art. 3º Os fins da igreja são: a) a propagação da grande nova de 

Salvação em Nosso Senhor Jesus Cristo, no mundo todo e especialmente no 

Brasil; 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 os seus concílios 

chamarem para a evangelização no país e no estrangeiro; d) fundar, administrar e 

custear estabelecimentos de ensino teológico ou para instrução religiosa ou 

secular; e) fundar estabelecimentos de beneficência em geral, nos quais os 

assistidos possam encontrar remédio para os seus males físicos e da alma; f) 

publicar jornais evangélicos, folhetos e livros religiosos destinados à propaganda 

do Evangelho; g) auxiliar, através de empréstimos e donativos a edificação de 

templos, casas pastorais e escolas nas igrejas locais; h) finalmente, praticar a 

caridade cristã para com todos os homens. Art. 4º - A Igreja poderá manter 

instituições religiosas ou missionárias em outros países, bem como neles adquirir 

bens à ela destinados. CAPÍTULO II - DO PATRIMÔNIO - Art.5º - O patrimônio da 

Igreja compõe-se dos bens móveis e imóveis que atualmente possui e de outros 

que vier adquirir ou receber por doação ou legado. Art. 6º - A Igreja manter-se-á 

com os rendimentos dos bens que constituem o seu patrimônio, com as 

contribuições das igrejas locais, fixadas por sua Constituição, por seus órgãos 



competentes e por ofertas voluntárias que receber. Art. 7º - Todos os bens e 

rendimentos da Igreja serão aplicados exclusivamente na realização de seus fins, 

previstos no art. 3.º, de acordo com o orçamento anual que aprovar. Art. 8º - A 

aquisição e oneração dos bens imóveis da Igreja dependem de aprovação da 

Assembleia Geral. CAPÍTULO III - DA ASSEMBLEIA GERAL - Art. 9º - A 

Assembleia Geral é o concílio superior e o órgão de unidade da Igreja, sendo 

constituída por representantes eleitos pelos Presbitérios e um representante de 

cada Sínodo. Art. 10 -  A Diretoria da Assembleia Geral compor-se-á de: 

presidente, três vice-presidentes e três secretários eleitos dentre seus membros, 

para um mandato de quatro (04) anos. Art. 11 – A Assembleia Geral reunir-se-á 

ordinariamente pelo menos de dois em dois anos, à convocação do presidente ou 

quem suas vezes o fizer, e extraordinariamente quando necessário, a juízo da 

Diretoria da Igreja ou dos membros que constituem o seu quorum. Art. 12 – O 

quorum da Assembleia Geral é formado por doze ministros e doze presbíteros, 

representando pelo menos dois terços dos Sínodos. Art. 13 – Em cada reunião 

ordinária, a Diretoria apresentará o seu relatório, contendo uma súmula de todos 

os trabalhos realizados sob a sua gestão, o balancete da tesouraria e a estatística 

geral da Igreja. CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO - Art. 14 – A Igreja 

executará os seus fins (art. 3.º) através da Comissão Executiva de sua 

Assembleia Geral.  § 1º – A comissão Executiva da Assembleia Geral é 

constituída por sua Diretoria e pelos representantes de cada Sínodo junto à 

mesma. § 2º – Competirá à Comissão Executiva da Assembleia Geral a eleição do 

Secretário Executivo e do Tesoureiro, dentre os membros da denominação. Art. 15 

– A Igreja será representada ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, pelo 

presidente da Assembleia Geral. § único – As contas bancárias serão 

movimentadas em conjunto pelo Presidente e pelo Tesoureiro. CAPÍTULO V - 

DISPOSIÇÕES GERAIS - Art. 16 – Os membros da Igreja não respondem 

solidária ou subsidiariamente pelas obrigações que os seus representantes 

assumirem em nome dela. Art. 17 – Em caso de divisão da Igreja, seus bens 

continuarão pertencendo à facção que se mantiver fiel à origem, tradição, 

princípios constitucionais e aos símbolos doutrinários, mencionados no art. 1º. § 1º 



- Na hipótese de todos os membros de uma igreja local renunciarem aos símbolos 

doutrinários da Igreja, todos os seus bens terão a destinação que for atribuída pela 

Assembleia Geral. § 2º - Na hipótese de todas as Igrejas locais unanimemente 

renunciarem aos símbolos doutrinários da Igreja, todos os seus bens passarão 

para as instituições beneficentes que mantém. Art. 18 – O presente estatuto 

poderá ser reformado em qualquer tempo, exceto no que se refere aos fins da 

Igreja, previstos no art. 3º. Art. 19 – A Constituição da Igreja só poderá ser 

reformada por iniciativa da Assembleia Geral mediante proposta: a) aprovada pela 

Assembleia Geral e por esta baixada aos Presbitérios; b) aprovada 

subseqüentemente por dois terços dos Presbitérios; c)homologada, finalmente, 

pela Assembleia Geral. Art. 20 – Os casos omissos serão resolvidos à luz das 

normas e princípios adotados pela Constituição da Igreja. Art. 21 – O presente 

estatuto, aprovado pela Assembleia Geral da Igreja passará a vigorar após sua 

averbação no registro competente, revogadas as disposições em contrário. São 

Paulo, 13 de novembro de 1999 (Texto sem revisão). Quanto ao item 8 (Proposta 

de reforma do Modelo de Estatuto para as Igrejas locais) - aprovar o seguinte 

texto:   “MODELO  DE  ESTATUTO PARA AS IGREJAS LOCAIS  –  CAPÍTULO I  

- 

DA IGREJA - Art. 1º - A IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE 

DE....................................... nos artigos seguintes denominada simplesmente 

“igreja”, é uma associação religiosa de tempo e duração indeterminados, fundada 

nos princípios presbiterianos de doutrina e governo, organizada e mantida de 

acordo com as disposições constitucionais da Igreja Presbiteriana Independente 

do Brasil. Art. 2º - A Igreja é constituída de cristãos professos admitidos 

regularmente, juntamente com seus filhos, em número ilimitado, de ambos os 

sexos, de qualquer nacionalidade ou condição social. Art. 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, 

a prática da caridade e a ministração do ensino secular. Art. 4º - A Igreja tem sua 

sede em..............................................., incorpora-se para poder juridicamente 

adquirir, possuir, alienar e administrar o seu patrimônio e, nesse caráter civil, 



reger-se-á pelo presente Estatuto.  CAPÍTULO II - DO PATRIMÔNIO - Art. 5º - 

Formam o seu patrimônio os bens que já possui, e os que venha a adquirir por 

doação, legado, compra ou qualquer outro meio. Art. 6º - Os rendimentos da Igreja 

consistirão em dízimos e contribuições sistemáticas de seus membros, bem como 

em ofertas, doações, legados, títulos, apólices, ações, juros ou quaisquer outros 

proventos. Art. 7º - Todos os bens e rendimentos da Igreja serão aplicados 

integralmente no Brasil, na manutenção e desenvolvimento dos objetivos do artigo 

terceiro e pela maneira regulada neste Estatuto. CAPÍTULO III - DO CONSELHO -  

Art. 8º - A Igreja é administrada pelo Conselho, constituído pelo pastor titular e 

pastor assistente, quando houver, e os presbíteros, escolhidos conforme dispõe a 

Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Parágrafo único- O 

Conselho será dirigido por um presidente, um vice-presidente e um secretário. Art. 

9º - O Presidente é o pastor titular e tem votos de quantidade e qualidade, e é de 

sua competência: a) convocar e presidir as reuniões do Conselho; b) representar a 

igreja em juízo e fora dele. Art. 10 - O vice-presidente é um presbítero escolhido 

pelo Conselho com mandato anual e, na vacância ou impedimento do presidente, 

é de sua competência: a) assumir a presidência da reunião; b) substituir o 

presidente para os efeitos civis. Parágrafo único – Em casos especiais convidar-

se-á outro ministro do Presbitério para assumir a Presidência do Conselho. Art. 11 

- O secretário é um presbítero escolhido pelo Conselho com mandato anual, e é 

de sua competência: a) escrever, ler e registrar as atas do Conselho; b) fazer a 

correspondência do Conselho; c) cuidar do arquivo do Conselho e mantê-lo em 

ordem. Parágrafo único – Em casos excepcionais, o presidente acumulará as 

funções de secretário. Art. 12 - Ao tesoureiro, nomeado pelo Conselho, com 

mandato anual, dentre quaisquer membros comungantes, compete: a) receber a 

renda financeira da igreja e responsabilizar-se pela sua guarda e movimentação; 

b) efetuar os pagamentos regulares e os autorizados pelo Conselho; c) Ter as 

contas em ordem e em dia, e apresentá-las com o respectivo balancete e 

documentos, sempre que lhe ordene o Conselho. Parágrafo único – As contas 

serão abertas em nome da Igreja e torna-se necessária a assinatura conjunta do 

tesoureiro e do presidente para o levantamento de quaisquer fundos de bancos ou 



outros estabelecimentos de crédito. Art. 13 - O quorum do Conselho é formado 

pelo pastor e um terço dos presbíteros. Parágrafo único – O Conselho pode 

funcionar sem esse quorum nos casos previstos  na Constituição da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil.  Art. 14 - O Conselho reunir-se-á: a) quando 

convocado pelo Presidente, por deliberação própria, ou a requerimento de um 

terço dos presbíteros; b)a convocação de um terço dos presbíteros, quando não 

houver pastor; c) a requerimento subscrito igual ao quorum da assembléia; d) por 

ordem do Presbitério. Art. 15 - As atribuições administrativas do Conselho, além 

das que lhe são próprias, como diretoria administrativa da Igreja, são as seguintes: 

a) representar a Igreja perante o poder civil através de seu Presidente; b) 

examinar as atas e as contas da Mesa Diaconal; c) nomear funcionários da Igreja; 

d) dar à assembléia relatório do movimento financeiro e informações do 

movimento geral eclesiástico do ano findo. Parágrafo único – No exercício de suas 

atribuições administrativas nenhum membro do Conselho será remunerado nem 

fará juz a qualquer parcela do patrimônio da igreja ou de suas rendas. CAPÍTULO 

IV - DA MESA DIACONAL -  Art. 16 - Subordinada ao Conselho da Igreja e 

constituída pelos diáconos, escolhidos conforme dispõe a Constituição da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil, a Mesa Diaconal tem 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, podendo 

ainda desempenhar quaisquer comissões administrativas atribuídas pelo 

Conselho. Parágrafo 1º - Os recursos para o exercício de suas atividades serão 

fornecidos pelo Conselho, ou angariados com autorização deste pela Mesa 

Diaconal que os administrará. Parágrafo 2º - A Mesa Diaconal escolherá, dentre 

seus membros, para um mandato anual, seu presidente, secretário e tesoureiro e 

manterá seus livros de atas e contas, que serão anualmente submetidos a  

exames do Conselho. CAPÍTULO V - DA ASSEMBLEIA GERAL -  Art. 17 - A 

assembléia compõe-se de todos os membros professos, em plena comunhão, 

sendo seu presidente e secretário os mesmos do Conselho.  Art. 18 - O quorum 

da assembléia é formado por um terço dos membros professos, em plena 



comunhão, e a maioria dos membros do Conselho. Parágrafo Único -  Não 

havendo quorum na abertura da reunião, a assembléia poderá funcionar, trinta 

minutos após, com qualquer número, desde que esteja presente o quorum do 

Conselho. Art. 19 – A assembléia reúne-se, ordinariamente, uma vez por ano, 

para ouvir o relatório do movimento  financeiro e eclesiástico de que se trata o art. 

15, alínea “d”, e nomear uma comissão idônea para proceder o exame das contas 

e documentos da tesouraria da Igreja e, extraordinariamente, quando o Conselho 

a convocar, ou quando a ele for apresentado requerimento subscrito por membros 

comungantes da Igreja, em plena, comunhão, em número igual ao estabelecido 

para o quorum, a fim de tratar das matérias específicas no artigo 21. Parágrafo 1º 

- No caso de não haver irregularidade nas contas e documentos da tesouraria, 

serão considerados aprovados e a comissão encaminhará seu parecer ao 

Conselho, para o devido registro; havendo irregularidade, o Conselho convocará 

assembléia extraordinária para deliberar sobre a matéria. Parágrafo 2º - Nas 

reuniões extraordinárias só podem ser tratados os assuntos que as tiverem 

motivado, os quais devem ser claramente indicados na convocação. Parágrafo 3º - 

As reuniões serão convocadas pelo presidente, ou por seu substituto legal, pelo 

menos com quatorze dias de antecedência, sendo de vinte e um dias para a 

reunião que tratar da aprovação, emenda ou reforma do Estatuto. Art. 20 – As 

decisões da assembléia são tomadas por maioria e votos, não sendo admitidas 

procurações. Art. 21 - Compete à assembléia: a) eleger oficiais ou pedir a sua 

exoneração, sempre por escrutínio secreto; b) deliberar sobre a sua incorporação 

em pessoa jurídica e aprovar, emendar ou reformar o Estatuto; c) decidir sobre a 

aquisição, alienação e oneração de imóveis; d) julgar o relatório financeiro do 

Conselho e as contas da tesouraria. Art. 22 – As atas da assembléia serão 

registradas em livro próprio, que ficará sob a guarda do secretário. Parágrafo 

único – Serão transcritas também no corpo das atas do Conselho. CAPÍTULO VI -  

DISPOSIÇÕES GERAIS -  Art. 23 – Os membros da Igreja respondem com os 

bens da mesma e não individual e subsidiariamente pelas obrigações que em 

nome dela contraírem os seus representantes. Art. 24 – Se houver uma divisão na 

Igreja, seus bens pertencerão a parte que permanecer fiel a Igreja Presbiteriana 



Independente do Brasil. Se ambas as partes permanecerem fiéis, os bens 

pertencerão à maioria. Art. 25 - No caso de dissolução da  Igreja, serão os bens, 

depois de pagas as dívidas, entregues à Igreja Presbiteriana Independente do 

Brasil. Art. 26 – Nenhuma emenda ou reforma será efetuada neste Estatuto senão 

por dois terços dos membros presentes em reunião extraordinária da assembléia. 

Art. 27 – As disposições da Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do 

Brasil regularão os casos omissos e revogarão os pontos que porventura lhe 

forem contrários no presente Estatuto.  Art. 28 – Aprovado pelo Presbitério de 

...........................sob cuja jurisdição está a igreja, este Estatuto entrará logo em 

vigor, ficando revogadas as disposições em contrário. (Local e data). Texto sem 

revisão. Quanto ao item 10 (filiação ao CMI) – Manter o documento sobre a mesa, 

determinando-se ampla divulgação do assunto, conforme decisão anterior deste 

Concílio. Dão-se os passos para o encerramento: 1) registra-se o falecimento de: 

Rev. Sebastião Gomes Moreira, oficiando-se à família; Presb. Esaú Afonso de 

Carvalho, Azir Garcia de Almeida e Rev. Jaime Wright, da Igreja Presbiteriana 

Unida do Brasil. Registrar voto de agradecimento à Primeira IPI de São Paulo, 

pela gentileza em oferecer suas dependências para realização desta Assembleia 

Geral. É lida e aprovada a presente ata. Canta-se o Hino Oficial da Igreja, 

encerrando-se a reunião às 22:30 horas com bênção apostólica impetrada pelo 

Rev. Othoniel Gonçalves. Na qualidade de secretário, lavrei e assino a presente 

ata. a) Hircio de Oliveira Guimarães, 1º secretário.  



REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA 

IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL 

 

 

Data, hora e local – 26 de Fevereiro de 2000, com início às 8:30 hs, no salão 

social da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, rua Nestor 

Pestana 136, São Paulo, Capital. Presidente – Rev. Leontino Farias dos Santos; 

Secretário – Rev. Hircio de Oliveira Guimarães. PRESENÇAS – DIRETORIA – 

Rev. Leontino Farias dos Santos, presidente, Rev. Othoniel Gonçalves, primeiro 

Vice-presidente, Rev. Edival Ferreira Brandão, terceiro vice-presidente, Rev. Hircio 

de Oliveira Guimarães, primeiro secretário, Rev. Celso Cézar Machado, segundo 

secretário e Presb. Rui de Araújo Lobo, terceiro secretário. Ausência: Presb. 

Roberto da Freiria Estêvão, Segundo Vice-Presidente. REPRESENTAÇÃO 

SINODAL - SÍNODOS: Borda do Campo – Rev. Abimael Lara; Brasil Central – 

Rev. Onésimo Eugênio Barboza; Meridional – Rev. Alceu Roberto Braga; 

Ocidental - Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Oeste Paulista - Presb. Walter Signorini; 

São Paulo – Rev. Carlos Barbosa; Setentrional – Rev. Kléber Nobre Queiroz; Vale 

do Rio Paraná – Rev. Otoniel Borges Machado. Não se fizeram representar os 

Sínodos: Minas Gerais,  Oriental, Osasco, Rio-São Paulo, Sudoeste Paulista e Sul 

de São Paulo. REPRESENTAÇÃO PRESBITERIAL – Presbitérios: ABC: Revs. 

Pedro Teixeira Filho, Getúlio de Andrade; Presbs. Armelindo Marques Ferreira, 

Osni de Oliveira Faria; IPIRANGA: Revs. Hilder Campagnucci Stutz; Valdinei 

Aparecido Ferreira; Presbs. João Américo dos Santos, Reuel de Matos Oliveira; 

LITORAL PAULISTA: Revs. Marcos Paulo Monteiro da Cruz Bailão, Silas Soares 

Reis; Presbª. Risia Maria Costa Coelho; Presb. João Batista Ribeiro de Barros; 

DISTRITO FEDERAL: Revs. Silas Silveira, Jean Carlos da Silva; Presb. Rui de 

Araújo Lobo; MATO GROSSO-RONDONIA: Rev. Sermsakdi Michael Sivalee; 

CATARINENSE: Revs. Euclides Luiz do Amaral, Luiz Alberto Mendonça Sabanay; 

LONDRINA: Rev. Márcio Borges Ribeiro; Presbs. Saulo de Mello, Hélio Passos; 

SUL DO PARANÁ: Revs. José Ariston da Silva, Lúcio Gomes Sathler; Presbs. 

Casso Martins Vieira, Ednelson Grangeiro Jeller; SÃO PAULO-MINAS: Revs. 



Ablandino Saturnino de Souza, Walter Rohr Scherrer; Presbs. Raphael Sanches; 

Presbª. Umbelina Bologna; SUDOESTE DE MINAS: Revs. Ademir Pereira da 

Silva, Juraci Moraes Cabral; Presbs. Carlos Eduardo Granato, Nicanor Lange 

Filho; SUL DE MINAS: Revs. Dênis de Almeida Pinto; Itamar Pereira Caixeta; 

Presbs. Fernando Caixeta Vieira, Mauro Teodoro Domingues; 

ARARAQUARENSE: Revs. Antonio Carlos Alves, Ricardo José Bento; Presbs. 

Jeferson Borges, Jean Carlos Souza; CAMPINAS: Rev. José Fagundes Dias e 

Presb. Djalma Lacerda; OESTE: Revs. Marcos Nunes da Silva, Douglas Nemer 

Ribeiro; Presb. José Haylton Claudino; CENTRAL PAULISTA: Rev. Lutero de 

Oliveira Messias; Presbs. Ezequiel Gomes de Oliveira,  Varlino Mariano de Souza; 

CENTRO OESTE PAULISTA: Revs. Agnaldo Pereira Gomes, Márcio Ferré 

Fontão; OURINHOS: Revs. Silas de Oliveira, Maurício Silva de Araújo; Presbs. 

Angelo José da Mota Bordin e José Luiz Ferraz de Andrade; PRESIDENTE 

PRUDENTE: Revs. Ari Botelho; BANDEIRANTE: Revs. Carlos Eduardo Alves 

Luciano Silva, Laerte Novaes de Brito; Presbs. Osair Candido Leite, Nelson 

Lacerda da Silva; FREGUESIA: Revs. José Aparecido dos Santos, Rivaldo da 

Silva Xavier; Presb. Nicodemo Ferreira de Almeida; SANTANA: Revs. Enzo Basílio 

Roberto, Hermínio Munhoz; Presb. Marcos Baldini; CARAPICUÍBA: Rev. Orlando 

Mitsuo Nakamura; Presb. Antonio Arcanjo Silva; NOVO OSASCO: Revs. Eliseu 

Fonda da Silva,  Sérgio Pereira de Souza; Presbs. Lenival Ramos Moraes; 

Miquéias Fonda da Silva; OSASCO: Revs. Dimas Barbosa Lima, Leontino Farias 

dos Santos; Presb. Ezechias Soares Souza; VALE DO PARAÍBA: Revs. Lutero 

Alberto Gaspar; José Xavier Freitas; Presbs. Hélio Ferreira, Joaquim Ribeiro Filho;  

RIO DE JANEIRO: Revs. Marcos Lopes dos Reis, Silvanio Silas Ribeiro Cabrial; 

Presb. Humberto de Souza Fernandes; LESTE PAULISTANO: Rev. Mário Ademar 

Fava; Presb. João B. Navarro; PAULISTANO: Revs. Venício Nogueira, Nenrod 

Douglas Oliveira Santos, Presbs. Márcio Sabino da Silva,  Abnaziel Ricardo de 

Freitas; SÃO PAULO: Revs. Leonildo Silveira Campos, Presb. Ednu Martins da 

Cruz; BAHIA: Rev. José Rômulo de Magalhães Filho; CEARÁ: Rev. Luiz 

Alexandre Solano Rossi; NORTE: Rev. Valdir Mariano de Souza; PERNAMBUCO-

ALAGOAS: Rev. Laércio Oscar da Silva Júnior; SERGIPE: Rev. Zabulon Siqueira; 



Presb. Jonatas Silva Meneses; BOTUCATU: Rev. João Luiz Furtado; Presbs. 

Nelson Silva Lara, Isaltino Onório de Oliveira; SOROCABA: Rev. Edson Alcantara; 

Presbs. Dervirio de Oliveira Rosa, Benedito Carlos Gonzaga; SUL DE SÃO 

PAULO: Revs. Ezequias Pires Camargo; Paulo Roberto dos Santos; Presb. Celso 

Roberto Vieira; VOTORANTIM: Revs. Mauro Antunes, Luiz Henrique Pereira dos 

Santos; Presbs. Josué Gerson Almeida, Edson Oliveira Soares; ARAPONGAS: 

Rev. Edrei Daniel Vieira; MATO GROSSO SUL: Rev. Aury Vieira Reinaldet; Presb. 

Antonio Freitas Tumer; NORTE DO PARANÁ: Revs. João Batista de Moraes, 

Antonio Carlos Cardoso; Presbs. José Edwalter Costa, Sidney Luiz Tizziani; 

OESTE DO PARANÁ: Rev. Osni Dias de Andrade;  MARINGÁ: Rev. Naamã 

Mendes. Não se fizeram representar os Presbitérios: AMAZONAS, ASSIS, 

BRASIL CENTRAL, FLUMINENSE, NORDESTE e NOROESTE PAULISTA. 

OUTRAS PRESENÇAS – Rev. Éber Ferreira Silveira Lima, secretário executivo e 

Presb. Alcy Thomé da Silva, tesoureiro. A reunião inicia-se com os exercícios 

devocionais dirigidos pelo senhor Presidente.  Registra-se o horário dos trabalhos: 

Discussão do documento AG 001 em plenário; intervalo entre 10:15 h e 10:30 h.; 

Trabalho das Comissões; Retorno ao plenário às 11:30 h.; Almoço - de 13:00 h. à 

14:00 h. Encerramento.  Passa-se  ao cumprimento da Agenda de Trabalhos a 

seguir transcrita - Decidir sobre propostas e pareceres contidos nos documentos: 

AG 001, da Secretaria Executiva (Reencaminhamento do doc. AG 011/99, com 

parecer da Comissão Especial de Estudos sobre Convivência Marital -  Relator - 

Presb. Walter Signorini); AG 002, da Comissão de Patrimônio (Propostas 

referentes ao imóvel de propriedade da Igreja em Sorocaba-SP); AG 003, da 

Diretoria  da Igreja e da Fundação Eduardo Carlos Pereira (Proposta para reforma 

do Estatuto da ´Fundação Eduardo Carlos Pereira".  NOMEAÇÃO DE 

COMISSÕES PARA PARECER AOS DOCUMENTOS: AG 002 - Relator:  - Presb. 

Casso¬¬¬¬¬¬¬¬ Martins Vieira e vogais Revs. Hilder Campagnucci Stutz, 

Euclides Luis do Amaral e Ari Botelho, Presb. Ezechias Soares Correia e Presba. 

Risia Maria Costa Coelho; AG 003 - Relator - Rev. Aury Vieira Reinaldet e vogais: 

Revs. Silas Silveira e José Xavier de Freitas,  Presba. Umbelina Bologna e 

Presbs. João Américo dos Santos e Sidney Luiz Tizziani. ¬¬¬ Os trabalhos são 



suspensos às 10:50 hs., para atividade das Comissões. RESOLUÇÕES - Quanto 

ao AG 001 (sobre Convivência Marital) - a) Podem ser recebidas por pública 

profissão ou por transferência pessoas não casadas, mas que demonstrem a 

convivência duradoura, pública e contínua, com o objetivo de constituição de 

família, nos termos da lei civil. b) Constituir uma Comissão para redigir proposta 

de regulamentação do texto aprovado, composta de: Presbs. Walter Signorini - 

relator, Presb.Casso Vieira, Presba. Umbelina Bologna e Rev. Silas Silveira, Rev. 

Leonildo Silveira Campos e Rev. Kleber Nobre de Queiroz. Texto aprovado em 

votação nominal, com 61 votos favoráveis e 60 votos contrários, como segue – 

VOTOS FAVORÁVEIS – SINODOS – Borda do Campo – Rev. Abimael Lara; 

BRASIL CENTRAL – Rev. Onésimo Eugênio Barboa; MERIDIONAL – Rev. Alceu 

Roberto Braga; OCIDENTAL – Presb. Luiz Ribeiro da Silva; OESTE PAULISTA – 

Presb. Walter Signorini; SETENTRIONAL – Rev. Kleber Nobre de Queiroz; VALE 

DO RIO PARANÁ – Rev. Otoniel Borges Machado. Presbitérios – ARAPONGAS – 

Rev. Edrei Daniel Vieira; ARARAQUARENSE – Rev. Antonio Carlos Alves, Rev. 

Ricardo José Bento, Presb.  Jeferson Borges, Presb. Jean Carlos Souza; BAHIA – 

Rev. José Rômulo de Magalhães Filho; BANDEIRANTE – Rev. Carlos Eduardo 

Alves Luciano Silva, Rev. Laerte Novaes de Brito; CAMPINAS – Rev. José 

Fagundes Dias; CARAPICUÍBA – Rev. Orlando Mitsuo Nakamura, Presb. Antonio 

Arcanjo Silva; CATARINENSES – Rev. Euclides Luis do Amaral e Rev. Luis 

Alberto Mendonça Sabanay; CEARÁ – Rev. Luiz Alexandre Solano Rossi; 

CENTRO OESTE PAULISTA – Rev. Agnaldo Pereira Gomes; DISTRITO 

FEDERAL – Rev. Silas Silveira, Rev. Jean Carlos da Silva; IPIRANGA – Rev. 

Hilder Campagnucci Stutz; LONDRINA – Rev. Márcio Borges Ribeiro; MARINGÁ – 

Rev. Naamã Mendes; MATO GROSSO – RONDÔNIA – Rev. Sermsakdi Michael 

Sivalee; MATO GROSSO DO SUL – Rev. Aury Vieira Reinaldet e Presb. Antonio 

Freitas Junior; NORTE – Rev. Valdir Mariano de Souza; NOVO OSASCO – Rev. 

Eliseu Fonda da Silva e Rev. Sérgio Pereira de Souza, Presb. Lenival Ramos 

Moraes, Presb. Miquéias Fonda da Silva; OESTE – Rev. Marcos Nunes da Silva; 

Presb. André de Andrade Mendes; OESTE DO PARANÁ – Rev. Osni Dias de 

Andrade; OSASCO – Rev. Dimas Barbosa Lima; OURINHOS – Rev. Silas de 



Oliveira, Presb. José Luiz Ferraz de Andrade; PERNAMBUCO-ALAGOAS – Rev. 

Laércio Oscar da Silva Junior; PRESIDENTE PRUDENTE – Rev. Ari Botelho; RIO 

DE JANEIRO – Rev. Marcos Lopes dos Reis; SANTANA – Rev. Enzo Basilio 

Roberto; SÃO PAULO – Rev. Leonildo Silveira Campos; SÃO PAULO – MINAS : 

Rev. Ablandino Saturnino de Souza, Rev. Walter Rohr Scherrer, Presba. Umbelina 

Bologna; SERGIPE – Rev. Zabulon Siqueira, Presb. Jônatas Silva Menezes; 

SUDOESTE DE MINAS – Rev. Ademir Pereira da Silva, Rev. Juraci Moraes 

Cabral, Presb. Carlos Eduardo Granato; SUL DE SÃO PAULO – Rev. Ezequias 

Pires Camargo; SUL DO PARANÁ – Rev. Edson Aparecido Gutierres, Rev. Lucio 

Gomes Sathler, Presb. Ednelson Grangeiro Jeller; VALE DO PARAÍBA – Rev. 

José Xavier Freitas, Rev. Helio Ferreira; VOTORANTIM – Rev. Josué Gerson 

Almeida. VOTOS CONTRÁRIOS -  SÍNODOS – SÃO PAULO – Rev. Carlos 

Barbosa; PRESBITÉRIOS – ABC – Rev. Pedro Teixeira Filho, Rev. Getúlio de 

Andrade, Presb. Armelindo Marques Ferreira, Presb. Osni de Oliveira Faria; 

BANDEIRANTE – Presb. Osair Cândido Leite, Presb. Nelson Lacerda da Silva; 

BOTUCATU – Rev. João Luiz Furtado, Presb. Nelson Silva Lara, Presb. Isaltino 

Honório de Oliveira; CAMPINAS – Presb. Djalma Terra Araújo; CENTRAL 

PAULISTA – Rev. Lutero de Oliveira Messias, Presb. Ezequiel Gomes de Oliveira, 

Presb. Varlino Mariano de Souza; CENTRO OESTE PAULISTA – Rev. Marcio 

Ferré Fontão; FREGUESIA – Rev. Rivaldo da Silva Xavier; IPIRANGA – Rev. 

Valdinei Aparecido Ferreira, Presb. João Américo dos Santos, Presb. Reuel de 

Matos Oliveira; LESTE PAULISTANO – Rev. Mário Ademar Fava, Presb. João B. 

Navarro; LITORAL PAULISTA – Rev. Marcos Paulo Monteiro da Cruz Bailão, Rev. 

Silas Soares Reis, Presba. Risia Maria Costa Coelho, Presb.  João Batista Ribeiro 

de Barros; LONDRINA – Presb. Sávio de Mello, Presb. Hélcio Passos; NORTE DO 

PARANÁ – Rev. João Batista de Morais, Rev. Antonio Carlos Cardoso, Presb. 

Sidney Luiz Tizziani, Presb. José Edvalter Costa; OESTE – Rev. Douglas Nemer 

Ribeiro, Presb. José Haylton Claudino; OURINHOS – Rev. Mauricio Silva de 

Araújo e Presb. Ângelo José da Mota Bordin; PAULISTANO – Rev. Venício 

Nogueira, Rev. Nenrod Douglas Oliveira Santos, Presb. Márcio Sabino da Silva, 

Presb. Abnaziel Ricardo de Freitas; RIO DE JANEIRO – Presb. Humberto de 



Souza Fernandes, Rev. Silvânio Silas Cabrial; SANTANA – Rev. Hermínio 

Munhoz, Presb. Marcos Baldini; SÃO PAULO – Presb. Ednu Martins da Cruz; SÃO 

PAULO – MINAS – Rev. Rafael Sanches; SOROCABA – Rev. Edson Alcântara, 

Presb. Dervirio de Oliveira Rosa, Presb. Benedito Carlos Gonzaga; SUDOESTE 

DE MINAS – Presb. Nicanor Lange Filho; SUL DE MINAS – Rev. Itamar Pereira 

Caixeta, Presb. Fernando Caixeta Vieira, Presb. Mauro Teodoro Domingues; SUL 

DE SÃO PAULO – Rev. Paulo Roberto dos Santos, Presb. Celso Roberto Vieira; 

SUL DO PARANÁ – Presb. Casso Martins Vieira; VALE DO PARAÍBA – Rev. 

Lutero Alberto Gaspar, Presb. Joaquim Ribeiro Francisco; VOTORANTIM – Rev. 

Mauro Antunes, Rev. Luiz Henrique Pereira dos Santos, Presb. Edson Oliveira 

Soares. Decide-se prorrogar os trabalhos até o encerramento da matéria 

constante da Ordem do Dia. Trabalhos suspensos às 16:10 h. Trabalhos reabertos 

às 17:00 h. Toma assento o Presb. André de Andrade Mendes, do Presbitério 

Oeste RESOLUÇÕES - Quanto ao doc. AG 003, da Diretoria  da Igreja e da 

Fundação Eduardo Carlos Pereira (Proposta para reforma do Estatuto da 

“Fundação Eduardo Carlos Pereira". - 1) Recomendar a reforma do Estatuto da 

Fundação Eduardo Carlos Pereira, adaptando-o às novas realidades da IPIB, a fim 

de que o mesmo seja homologado por esta Assembleia em sua próxima reunião; 

2) A referida reforma, no que tange ao seu conteúdo, será empreendida pela 

Diretoria da Fundação, observados rigorosamente a Lei de Fundações vigente e 

os artigos do Estatuto da FEPC que regem a matéria, contando com a 

colaboração da Assessoria Jurídico-Institucional da IPIB e estando aberta às 

sugestões desta Magna Assembleia e seus delegados, a serem enviadas ao 

Escritório da Fundação; 3) determinar que a Diretoria agilize a tramitação do 

processo de reforma do Estatuto da Fundação Eduardo Carlos Pereira com vistas 

à sua homologação na primeira reunião da Assembleia Geral. Quanto ao doc. AG 

002, da Comissão de Patrimônio (Propostas referentes ao imóvel de propriedade 

da Igreja em Sorocaba-SP) - Conceder poderes à Comissão Executiva da 

Assembleia Geral para autorizar a venda da propriedade ou parte dela, na área 

objeto da questão, após processo de concorrência aberta e transparente e, exceto 

participação direta na incorporação do empreendimento, que o valor a ser 



recebido, seja da venda do terreno, seja da comercialização de futuras unidades 

autônomas, integre um "Fundo Betel" com a finalidade exclusiva de Planejamento 

e execução de "MASTER PLAN" contemplando a totalidade do terreno, de forma a 

dotar o imóvel de condições arquitetônicas e funcionais condizentes com os 

anseios, objetivo e ministérios da IPIB, sempre sob orientação da Comissão 

Executiva da Assembleia Geral. Concede-se autorização para se ausentarem do 

plenário aos seguintes irmãos: Revs. Márcio Fontão, Mário Ademar Fava,  Valdinei 

Aparecido Ferreira, Carlos Barbosa, Euclides Luiz do Amaral, Márcio Borges 

Ribeiro, Ari Botelho e Presbíteros Miquéias Fonda da Silva, Saulo Melo e Helcio 

Passos RESOLUÇÃO COMPLENTENTAR QUANTO AO DOCUMENTO AG "001 

(CONVIVÊNCIA MARITAL) - Regulamentar a decisão sobre a matéria, como 

segue: 1) o casal deve ser constituído de um homem e uma mulher que vivam 

maritalmente há mais de cinco anos; 2) o(a) interessado(a) em ser recebido(a) 

como membro professo deve ter uma participação de pelo menos dois anos na 

vida da igreja local; O Conselho, no entanto, deve envidar sempre todos os 

esforços para que o casal efetive o seu casamento civil. Registram-se os votos 

contrários de Revs. Mauro Antunes, Lutero Alberto Gaspar, João Luiz Furtado e 

Luís Alberto Mendonça Sabanay, este "contra o item 2, por entender que os 

critérios para admissão de membros já estão definidos no texto constitucional e 

poderá criar uma situação discriminatória" e Presb. Jean Carlos Ferreira de Souza, 

que declara: "manifestei-me contrário à aprovação do item 2 que regulamenta a 

proposta de admissão como membros de pessoas não casadas por ser 

inconstitucional, eis que a Constituição da Igreja não traça qualquer restrição 

temporal à admissão, que é tratada no Capítulo II do Título II da Carta Magna. 

Requero os trâmites legais ao registrar este voto e suas razões por questões de 

justiça." Dão-se os passos para o encerramento:1) registra-se voto de pesar pelo 

falecimento de:  Rev. Joaquim Ferreira das Dores e Rev. Alcides Correia de 

Moraes. 2) registra-se o fato histórico de que, pela primeira vez na história da 

Igreja, tomam assento como delegadas oficiais duas mulheres presbíteras, 

representando seus respectivos concílios. 3) registra-se voto de apreciação à 

direção da Igreja e da FECP pela compra do edifício para utilização do Seminário 



de São Paulo e pela instalação da extensão do Seminário de São Paulo no Rio de 

Janeiro. 4) registra-se  voto de agradecimento à Primeira IPI de São Paulo, pela 

gentileza em oferecer suas dependências para realização desta Assembleia Geral. 

5) Delegam-se poderes à Comissão Executiva para aprovar a presente ata. Canta-

se o Hino Oficial da Igreja, encerrando-se a reunião às 19:30 horas com oração e 

bênção apostólica impetrada pelo Rev. Othoniel Gonçalves. Na qualidade de 

secretário, lavrei e assino a presente ata juntamente com o presidente. 



ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL 

Sessão de Abertura – 1º de Fevereiro de 2001. 

 

 

Data, Hora E Local – Dia 1º de Fevereiro de 2001, com início às 20:40 horas, nas 

dependências do Hotel Vila Verde, cidade de Avaré, Estado de São Paulo. 

Presidente – Rev. Leontino Farias dos Santos; Secretário – Rev. Hircio de Oliveira 

Guimarães. PRESENÇAS: DIRETORIA: Presidente - Rev. Leontino Farias dos 

Santos, 1º Vice Presidente - Rev. Othoniel Gonçalves, 2º Vice Presidente - Presb. 

Roberto da Freiria Estevão, 3º Vice Presidente - Rev. Edival Ferreira Brandão, 1º 

Secretário - Rev. Hírcio De Oliveira Guimarães, 2º Secretário  - Rev. Celso Cézar 

Machado. SÍNODOS: BORDA DO CAMPO - Rev. Abimael Lara; BRASIL 

CENTRAL - Rev. Onésimo Eugênio Barbosa; MERIDIONAL - Rev. Alceu Roberto 

Braga; MINAS GERAIS -  Rev. Esmael Salgado Arcas; OESTE PAULISTA - 

Presb. Walter Signorini; ORIENTAL - Rev. José Aparecido Dos Santos; OSASCO - 

Rev. Cláudio Oliver Dos Santos; RIO SÃO PAULO - Rev. Lutero Alberto Gaspar; 

SÃO PAULO - Rev. Carlos Barbosa; SETENTRIONAL - Rev. Kléber Nobre De 

Queiroz; SUL DE SÃO PAULO - Rev.  Jonas Araújo; VALE DO RIO PARANÁ - 

Rev. Otoniel Borges Machado; BORDA DO CAMPO - Rev. Abimael Lara; 

PRESBITÉRIOS (por Sínodo)SÍNODO BORDA DO CAMPO: ABC - Rev. Getúlio 

de Andrade, Rev. Amós de Oliveira Costa, Presb. Marcelo Nicolaus, Ipiranga - 

Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, Rev. Hilder Campagnucci Stutz, Presb. João 

Américo dos Santos, Presb. Waldir Alves de Souza; Litoral Paulista - Presb. 

Moisés José de Lima, Presb. Claudete Lorena, Rev. Silas Soares Reis, Rev. 

Eduardo Galasso Faria. SÍNODO BRASIL CENTRAL: Brasil Central - Rev. Ézio 

Martins de Lima; Valdeilson Casimiro de Oliveira; Presba. Gisele Rezende 

Fermínio Casimiro de Oliveira; Mato Grosso – Rondônia - Rev. Élvio de Almeida; 

Rev. David Aguiar de Oliveira; Presb. Eduardo Mutsuo Tomiyoshi; Presb. Benedito 

de Almeida; Distrito Federal - Rev. Silas Silveira, Rev. Jean Carlos da Silva, Presb. 

Dineu Mazzali Seixas, Presb. Genésio Moutinho Machado. SÍNODO  



MERIDIONAL: Paranaense - Rev. Francisco Elias Delfino, Rev. Décio Machado de 

Oliveira, Presb. Paulo César Leiroz, Presb. Assel Alves de Oliveira; Sul Do Paraná 

- Rev. Carlos Fernandes Meier, Rev. Jean Carlos Selleti, Presb. Teodoro Mayer 

Schilsky; Londrina - Rev. Mathias Quintela de Souza, Rev. Marco Antônio 

Barbosa, Presb. Elizabeth Maria Alves, Presb. Wilson Ferreira Da Silva; 

Catarinense - Rev. Luis Alberto M. Sabanay, Rev. Euclides Luiz Do Amaral, Presb. 

Décio João Machado; SÍNODO : MINAS GERAIS: Sudoeste de Minas - Rev. 

Juraci Morais Cabral, Rev. Ademir Pereira da Silva, Presb. Nilson Cândido 

Ferreira, Presb. Benjamim Tércio Nogueira, São Paulo – Minas - Rev. Ablandino 

Saturnino de Souza, Rev. Walter Guilherme F. Salles, Presb. Maurílio Clóvis dos 

Santos, Presb. Umbelina Bologna; Sul De Minas :Rev. Galdino Acassio Gomet da 

Silva, Rev. Denis de Almeida Pinto, Presb. Isacar Andrade, Presb. Daniel Caixeta 

Policarpo. SÍNODO  OCIDENTAL: Campinas: Rev. Calvino Camargo, Rev. 

Wellington Barboza de Camargo, Presb. Luiz Ribeiro da Silva, Presb. Alyrio Arruda 

Filho; Noroeste Paulista - Rev. Edson Avelino da Silva, Rev. Marcos Roberto dos 

Anjos Pinto, Presb. Baptista Belloti, Presb. Gildo Feltrin; Araquarense - Rev. 

Ricardo José Bento, Rev. Antônio Carlos Alves, Presb. José Del Ré, Presb. 

Adalberto S. da Rosa; Oeste - Rev. Marcos Nunes da Silva, Rev. José Sanches 

Vallejo Neto, Presb. José Ailton Claudino, Presb. Antonio Camilo Neto. SÍNODO 

OESTE PAULISTA: Centro Oeste Paulista - Rev. Agnaldo Pereira Gomes, Rev. 

Osvani de Oliveira Silva, Presb. Aparecido Vieira Paes, Presbª Nair Borges 

Birsenek; Presidente Prudente - Rev. Paulo De Mello Cintra Damião, Presb. 

Francisco Severiano de Oliveira, Presb. Mathilde de Toledo Signorini, Assis: Rev. 

Odi Becker Brisola, Rev. Valmir Machado Ribeiro, Presb. Roberto da Freiria 

Estevão, Presb. Saulo Porto da Silva. SÍNODO ORIENTAL: Santana -Revda. 

Shirley Maria dos Santos Proença, Freguesia - Rev. Carlos Augusto Prado de 

Oliveira, Rev. Rivaldo Da Silva Xavier, Presb. Moacir Benvindo De Carvalho, 

Presb. Renê Bernardo de Senna; Bandeirante - Presb. Osair Cândido Leite, Presb. 

Valter de Jesus Alves, Rev. Saul Ramos de Oliveira. SÍNODO OSASCO: Novo 

Osasco - Presb. Miquéias Fonda da Silva, Rev. Eliseu Fonda da Silva, Rev. 

Vagner Roberto Mango, Presb. Milton Pereira Magalhães; Osasco: Rev. Dimas 



Barbosa Lima, Rev. Gerson Correia de Lacerda, Presb. Eduardo Gouvêa 

Mendonça, Presb. Ezechias Soares Corrêa. SÍNODO RIO – SÃO PAULO: Vale do 

Paraíba: Rev. Natanael da Mata Costa, Rev. Carlos Roberto Metitier, Presb. 

Joaquim Ribeiro, Presb. Antonio Campos Rodrigues, Fluminense: Rev. Weber 

Orlando Braidot, Rev. Selmo Candido de Oliveira, Presb. Charles Cesar de Abreu, 

Preb. Vantuil Gomes dos Anjos; Rio De Janeiro: Rev. Silvanio Silas Ribeiro 

Cabrial, Presb. Jefferson Drilard. SÍNODO SÃO PAULO: São Paulo: Rev. Esny 

Cerene Soares, Rev. Leonildo Silveira Campos, Presb. Francisco de Almeida, 

Presb. Paulo Rodrigues Costa; Paulistano: Rev. Venício Nogueira, Rev. Gilberto 

dos Santos, Presb. David Antonio da Silva, Presb. Abnaziel Ricardo Freitas;  Leste 

Paulistano: Rev. Luiz Pereira de Souza, Rev. Mário Ademar Fava, Presb. João 

Batista Navarro, Presb. Cilas Stropa. SÍNODO  SETENTRIONAL: Nordeste: Rev. 

Rubens Diender de Oliveira Lima, Rev. Jango Magno Fernandes Miranda; Bahia: 

Rev. José Romulo de Magalhães Filho, Presb. Geraldo Mendes do Nascimento; 

Pernambuco – Alagoas: Rev. Laércio Oscar da Silva Júnior. SÍNODO SUDOESTE  

PAULISTA: Ourinhos - Rev. Silas de Oliveira, Rev. João Batista de Souza, Presb. 

Marcos Gomes, Presb. Owaldo Brito de Moraes; Botucatu - Rev. José Carlos 

Volpato, Rev. João Luiz Furtado, Presb. Celso Vieira, Presb. Nelson Silva Lara, 

Central – Paulista: Presb. Varlino Mariano de Souza, Presb. Eziquiel Gomes De 

Oliveira. SÍNODO  SUL DE SÃO PAULO: Votorantim - Rev. Jonas Gonçalves, 

Rev. Heitor Beranger Júnior, Presb. Eliezer Jaci de Gois Vieira, Presb. Augusto 

Sérgio Vasconcelos de Assumpção; Sorocaba: Rev. Gessé M. de Araújo, Rev. 

Lísias Oliveira dos Santos, Presb. José Maria Siqueira, Presb. Sérgio Florindo 

Leite; Sul de São Paulo: Rev. Florisval Carbona Costa, Rev. Ezequias Pires de 

Camargo, Presb. Eli Teixeira de Lima. SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ: 

Arapongas - Rev. Carlos Jeremias Klein, Rev. Edrei Daniel Vieira, Presb. 

Waldomiro Ribeiro de Jesus, Presb. Nivaldo Fernandes Tolentine, Oeste Do 

Paraná: Rev. Vivaldino Neves Queiroz, Rev. Geraldo Matias Ferreira, Presb. 

Hanani Lara; Maringá - Rev. Emílio Carlos Barbosa, Rev. Paulo César Colussi 

Riva, Presb. Renato Antônio Dalla Costa, Presb. Valdenir Santos Correia; Mato 

Grosso Do Sul - Rev. Jurandir Pires De Oliveira, Rev. Ezequiel Luz, Presb. Gezú 



Emerick Guimarães, Norte do Paraná: Rev. Adilson  Antônio Ribeiro, Presb. 

Cleverson Flor da Rosa, Rev. João Batista de Morais, Presb. Sidney Luiz Tizziani. 

OUTRAS PRESENÇAS – Rev. Éber Ferreira Silveira Lima, secretário executivo; 

Presb. Alcy Thomé da Silva, tesoureiro. REGISTRO ESPECIAL -  Rev. 

Guilhermino Cunha, presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, convidado para 

ser o pregador oficial no Culto de Abertura dos trabalhos da Assembleia Geral. 

AUSENCIAS: DIRETORIA - 3º Secretário - Presb. Rui de Araújo Lobo; SÍNODOS - 

Ocidental  e Sudoeste  Paulista; PRESBITÉRIO, Carapicuíba. Há “quorum”. 

Passa-se à celebração do Culto de Abertura da ____Assembleia Geral da IPI do 

Brasil, que contou com  a participação especial do Conjunto vocal “Viva Voz”, da 

IPI Central de Botucatu. Com o encerramento do Culto, encerram-se os trabalhos 

desta sessão de abertura às 22:45 horas. Nada a tratar. Na qualidade de 

secretário, lavrei e assino a presente ata, que é também assinada pelo presidente 

e pelo secretário executivo. 

  

 

ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL 

Primeira Sessão – 1º de Fevereiro de 2001. 

 

Data, Hora E Local – Dia 1º de Fevereiro de 2001, com início às 23:10 horas, nas 

dependências do Hotel Vila Verde, cidade de Avaré, Estado de São Paulo. 

Presidente – Rev. Leontino Farias dos Santos; Secretário – Rev. Hircio de Oliveira 

Guimarães. PRESENÇAS: DIRETORIA: Presidente - Rev. Leontino Farias dos 

Santos, 1º Vice Presidente - Rev. Othoniel Gonçalves, 2º Vice Presidente - Presb. 

Roberto da Freiria Estevão, 3º Vice Presidente - Rev. Edival Ferreira Brandão, 1º 

Secretário - Rev. Hírcio de Oliveira Guimarães, 2º Secretário  - Rev. Celso Cézar 

Machado. SÍNODOS: BORDA DO CAMPO - Rev. Abimael Lara; BRASIL 

CENTRAL - Rev. Onésimo Eugênio Barbosa; MERIDIONAL - Rev. Alceu Roberto 

Braga; MINAS GERAIS -  Rev. Esmael Salgado Arcas; OESTE PAULISTA - 

Presb. Walter Signorini; ORIENTAL - Rev. José Aparecido dos Santos; OSASCO - 



Rev. Cláudio Oliver dos Santos; RIO SÃO PAULO - Rev. Lutero Alberto Gaspar; 

SÃO PAULO - Rev. Carlos Barbosa; SETENTRIONAL - Rev. Kléber Nobre de 

Queiroz; SUL DE SÃO PAULO - Rev. Jonas Araújo; VALE DO RIO PARANÁ - 

Rev. Otoniel Borges Machado; PRESBITÉRIOS  (por Sínodo) - SÍNODO BORDA 

DO CAMPO - Presbitérios: ABC - Rev. Getúlio de Andrade, Rev. Amós de Oliveira 

Costa, Presb. Marcelo Nicolaus, Ipiranga - Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, Rev. 

Hilder Campagnucci Stutz, Presb. João Américo dos Santos, Presb. Waldir Alves 

de Souza; Litoral Paulista - Presb. Moisés José de Lima, Presb. Claudete Lorena, 

Rev. Silas Soares Reis, Rev. Eduardo Galasso Faria. SÍNODO BRASIL CENTRAL 

- Presbitérios: Brasil Central - Rev. Ézio Martins de Lima; Valdeilson Casimiro de 

Oliveira; Presba. Gisele Rezende Fermínio Casimiro de Oliveira; Mato Grosso – 

Rondônia - Rev. Élvio de Almeida; Rev. David Aguiar de Oliveira; Presb. Eduardo 

Mutsuo Tomiyoshi e Presb. Benedito de Almeida; Distrito Federal - Rev. Silas 

Silveira, Rev. Jean Carlos da Silva, Presb. Dineu Mazzali Seixas, Presb. Genésio 

Moutinho Machado. SÍNODO  MERIDIONAL - Presbitério: Paranaense - Rev. 

Francisco Elias Delfino, Rev. Décio Machado de Oliveira, Presb. Paulo César 

Leiroz, Presb. Assel Alves de Oliveira; Sul do Paraná - Rev. Carlos Fernandes 

Meier, Rev. Jean Carlos Selleti, Presb. Teodoro Mayer Schilsky; Londrina - Rev. 

Mathias Quintela de Souza, Rev. Marco Antônio Barbosa, Presba. Elizabeth Maria 

Alves, Presb. Wilson Ferreira da Silva; Catarinense - Rev. Luis Alberto Mendonça 

Sabanay, Rev. Euclides Luiz do Amaral, Presb. Décio João Machado; SÍNODO  

MINAS GERAIS - Presbitério: Sudoeste de Minas - Rev. Juraci Morais Cabral, 

Rev. Ademir Pereira da Silva, Presb. Nilson Cândido Ferreira, Presb. Benjamim 

Tércio Nogueira, São Paulo – Minas - Rev. Ablandino Saturnino de Souza, Rev. 

Walter Guilherme F. Salles, Presb. Maurílio Clóvis dos Santos, Presb. Umbelina 

Bologna; Sul de Minas :Rev. Galdino Acassio Gomet da Silva, Rev. Denis de 

Almeida Pinto, Presb. Isacar Andrade, Presb. Daniel Caixeta Policarpo. SÍNODO  

OCIDENTAL - Presbitério: Campinas: Rev. Calvino Camargo, Rev. Wellington 

Barboza de Camargo, Presb. Luiz Ribeiro Da Silva, Presb. Alyrio Arruda Filho; 

Noroeste Paulista - Rev. Edson Avelino da Silva, Rev. Marcos Roberto dos Anjos 

Pinto, Presb. Baptista Belloti, Presb. Gildo Feltrin; Araraquarense - Rev. Ricardo 



José Pinto, Rev. Antônio Carlos Alves, Presb. José Del Ré, Presb. Adalberto Jorge 

da Rosa; Oeste - Rev. Marcos Nunes da Silva, Rev. José Sanches Vallejo Neto, 

Presb. José Ailton Claudino, Presb. Antonio Camilo Neto. SÍNODO OESTE 

PAULISTA  -Presbitério: Centro Oeste Paulista - Rev. Agnaldo Pereira Gomes, 

Rev. Osvani de Oliveira Silva, Presb. Aparecido Vieira Paes, Presbª Nair Borges 

Birsenek; Presidente Prudente - Rev. Paulo de Mello Cintra Damião, Presb. 

Francisco Severiano de Oliveira, Presba. Mathilde de Toledo Signorini, Assis: Rev. 

Odi Becker Brisola, Rev. Valmir Machado Ribeiro, Presb. Roberto da Freiria 

Estevão, Presb. Saulo Porto da Silva. SÍNODO ORIENTAL: Santana --Revda. 

Shirley Maria dos Santos Proença, Freguesia - Rev. Carlos Augusto Prado de 

Oliveira, Rev. Rivaldo da Silva Xavier, Presb. Moacir Benvindo de Carvalho, 

Presb. Renê Bernardo de Senna; Bandeirante - Presb. Osair Cândido Leite, Presb. 

Valter de Jesus Alves, Rev. Isaías de Souza Carvalho, Rev. Saul Ramos de 

Oliveira. SÍNODO OSASCO - Presbitério: Novo Osasco - Presb. Miquéias Fonda 

da Silva, Rev. Eliseu Fonda da Silva, Rev. Vagner Roberto Mango, Presb. Milton 

Pereira Magalhães; Osasco: Rev. Dimas Barbosa Lima, Rev. Gerson Correia de 

Lacerda, Presb. Eduardo Gouvêa Mendonça, Presb. Ezechias Soares Corrêa. 

SÍNODO RIO – SÃO PAULO - Presbitério: Vale do Paraíba: Rev. Natanael da 

Mata Costa, Rev. Carlos Roberto Metitier, Presb. Joaquim Ribeiro, Presb. Antonio 

Campos Rodrigues, Fluminense: Rev. Weber Orlando Braidoti, Rev. Selmo 

Candido de Oliveira, Presb. Charles Cesar de Abreu, Presb. Vantuil Gomes dos 

Anjos; Rio De Janeiro: Rev. Silvanio Silas Ribeiro Cabrial, Rev. Éder Araújo 

Ferreira,  Presb. Jefferson Drilard. SÍNODO SÃO PAULO - Presbitério: São Paulo: 

Rev. Esny Cerene Soares, Rev. Leonildo Silveira Campos, Presb. Francisco de 

Almeida, Presb. Paulo Rodrigues Costa; Paulistano: Rev. Venício Nogueira, Rev. 

Gilberto dos Santos, Presb. David Antonio da Silva, Presb. Abnaziel Ricardo 

Freitas;  Leste Paulistano: Rev. Luiz Pereira de Souza, Rev. Mário Ademar Fava, 

Presb. João Batista Navarro, Presb. Cilas Stropa. SÍNODO  SETENTRIONAL - 

Presbitério: Norte -  Rev. Valddir Mariano de Souza; Amazonas -  Rev. Sérgio 

Francisco dos Santos, Rev. Raimundo Nonato Damasceno; Sergipe – Rev. 

Zabulon Siqueira, Presb. Jônatas Silva Meneses, Presb. Neilton Diniz Silva; Ceará 



– Rev. José Perito Leite Rodrigues da Silva, Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira, 

Presba. Maria do Socorro Fernandes; Nordeste: Rev. Rubens Diender de Oliveira 

Lima, Rev. Jango Magno Fernandes Miranda; Bahia: Rev. José Romulo de 

Magalhães Filho, Presb. Geraldo Mendes do Nascimento; Pernambuco – Alagoas: 

Rev. Laércio Oscar da Silva Júnior. SÍNODO SUDOESTE  PAULISTA - 

Presbitério: Ourinhos - Rev. Silas de Oliveira, Rev. João Batista de Souza, Presb. 

Marcos Gomes, Presb. Owaldo Brito de Moraes; Botucatu - Rev. José Carlos 

Volpato, Rev. João Luiz Furtado, Presb. Celso Vieira, Presb. Nelson Silva Lara, 

Central – Paulista: Presb. Varlino Mariano de Souza, Presb. Eziquiel Gomes De 

Oliveira. SÍNODO  SUL DE SÃO PAULO - Presbitério: Votorantim - Rev. Jonas 

Gonçalves, Rev. Heitor Beranger Júnior, Presb. Eliezer Jaci de Gois Vieria, Presb. 

Augusto Sérgio Vasconcelos de Assumpção; Sorocaba: Rev. Gessé M. de Araújo, 

Rev. Lísias Oliveira Dos Santos, Presb. José Maria Siqueira, Presb. Sérgio 

Florindo Leite; Sul de São Paulo: Rev. Florisval Carbona Costa, Rev. Ezequias 

Pires de Camargo, Presb. Eli Teixeira de Lima. SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ - 

Presbitério: Arapongas - Rev. Carlos Jeremias Klein, Rev. Edrei Daniel Vieira, 

Presb. Waldomiro Ribeiro de Jesus, Presb. Nivaldo Fernandes Tolentine, Oeste 

Do Paraná: Rev. Vivaldino Neves Queiroz, Rev. Geraldo Matias Ferreira, Presb. 

Hanani Lara; Maringá - Rev. Emílio Carlos Barbosa, Rev. Paulo Cesar Colussi 

Riva, Presb. Renato Antônio Dalla Costa, Presb. Valdenir Santos Correia; Mato 

Grosso Do Sul - Rev. Jurandir Pires de Oliveira, Rev. Ezequiel Luz, Presb. Gezú 

Emerick Guimarães, Norte Do Paraná: Rev. Uriel Silveira, Presb. Cleverson Flor 

da Rosa, Rev. João Batista de Morais, Presb. Sidney Luiz Tizziani. Outras 

presenças: Rev. Éber Ferreira Silveira Lima, secretário executivo e Presb. Alcy 

Thomé da Silva, tesoureiro. AUSENCIAS: DIRETORIA - 3º Secretário - Presb. Rui 

de Araújo Lobo; SÍNODOS - Ocidental  e Sudoeste  Paulista; PRESBITÉRIO, 

Carapicuíba. RESOLUÇÃO: Quanto ao Documento AG 008/01, do Sínodo 

Meridional – Comunicação da organização do Presbitério Paranaense – 1) Arrolar 

o referido Presbitério; 2) dar assento dos representantes do mesmo junto a esta 

Assembleia Geral. É aprovada a seguinte Agenda de Trabalhos: Dia 1 - 20:00h  - 

Chamada à ordem e primeira verificação de quorum; Culto solene de abertura,  



com celebração  da Ceia do Senhor  (pregador, Rev. Guilhermino Cunha, 

presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil;  Segunda 

verificação de quorum; Arrolamento do Presbitério Paranaense e assento de seus 

representantes; Apresentação de motivos de ausência à reunião anterior; 

Determinação do horário das sessões e aprovação da agenda dos trabalhos;  

Apresentação de cartas, consultas, papéis e nomeação de comissões: a) Especial 

de “Ordenações Litúrgicas”; b) Especial de avaliação institucional; c) Papéis e 

Consultas I; d) Papéis e Consultas II; e) Papéis e Consultas III; f) Finanças; g) de 

exame dos Livros de Atas dos sínodos e dos atos e atas da Comissão Executiva 

da AG;  Encerramento da sessão de abertura.. Dia 2 - 8:00h - Devocional - Tema:  

“Rumo a uma Igreja equilibrada” -  Memória: centenário de ordenação ministerial 

do Rev. Othoniel  Motta (um dos fundadores da IPIB), a 14 de julho de 1901;  

Pregador: Rev. Abival Pires da Silveira, pastor titular da Primeira IPI de São Paulo 

e ex-presidente do Supremo Concílio da IPIB; 9:00h - Pastoral da presidência 

(Rev. Leontino); 9:15h - Trabalho de comissões; 12:00h - Almoço; 13:30h - Sessão 

de discussão do assunto “Ordenações Litúrgicas”; 17:30h - Suspensão dos 

trabalhos de plenário para o jantar; 19:30h - Continuação de plenário para as 

“Ordenações Litúrgicas”; 22:30h - Encerramento dos trabalhos da primeira sessão. 

Dia 3 - Dia 3Dia 3Dia 38:00h -  Devocional; Tema: “Rumo a uma Igreja Pastoral” - 

Memória: Centenário de ordenação ministerial do Rev. Vicente Themudo Lessa 

(um dos fundadores da IPIB), a 6 de janeiro de 1901; Pregador:  Rev. Mathias 

Quintela de Souza, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de 

Londrina e ex-presidente do Supremo Concílio da IPIB; 09:00h -  Sessão de 

avaliação institucional; 12:00h - Suspensão dos trabalhos para almoço; 13:30h - 

Reabertura da sessão para papéis gerais; 17:30h - Suspensão dos trabalhos de 

plenário para o jantar; 19:30h - Continuação de plenário para papéis gerais; 

22:30h - Encerramento dos trabalhos da segunda sessão. Dia 4 - Dia 4Dia 4Dia 

48:00h – Devocional; Tema:  “Rumo a uma Igreja Profética”;  Memória: Centenário 

de ordenação ministerial do Rev. Ernesto Luiz de Oliveira (um dos fundadores da 

IPIB), a 21 de julho de 1901; Pregador: Rev. Assir Pereira, pastor titular da IPI do 

Cambuci (SP, Capital) e ex-presidente do Supremo Concílio da IPIB; 9:00h  - 



Sessão de papéis gerais; 12:00h - Culto de encerramento da reunião ordinária da 

Assembleia Geral: Tema: “Levanta e resplandece”; Pregador: Rev. Leontino Farias 

dos Santos, presidente da AG/IPIB; 13:00h - Almoço e saída do hotel. ENTRADA 

DE DOCUMENTOS - Registram-se os seguintes documentos, de acordo com sua 

origem, número e conteúdo: Secretaria Executiva - AG - 001/01 -Questionamento, 

por parte do Presbitério Sul do Paraná, do adiamento da vigência das 

"Ordenações Litúrgicas" pela CET (CET 145); Secretaria Executiva -AG - 002/01 - 

Encaminha vários documentos: 1) CET 148, proveniente do Presbitério de 

Maringá (encaminha propostas sobre alterações na composição da Secretaria de 

Educação Teológica - SET); 2) CET 163, proveniente da Secretaria de Missões 

(comunica decisões sobre o campo de Parnaíba e solicita venda da propriedade 

da IPIB no local); 3) CET 165, proveniente do Presbitério do Norte (solicita 

transferência da propriedade de Parnaíba para o Presbitério do Norte); Secretaria 

Executiva - AG - 003/01 - Encaminha vários relatórios de atividades de secretarias 

e departamentos da Igreja: CET 164, proveniente do representante da IPIB junto à 

CF 2000 (relatório de atividades  e  de participação); CET 169, proveniente da 

Secretaria de Educação Teológica (relatório de atividades e  projetos); CET 170,  

proveniente da Associação Betel (relatório de atividades do Ambulatório de  

Palmas); CET 171, proveniente do Seminário Teológico de Fortaleza (relatório de 

atividades); CET 177, proveniente da Secretaria de Música e Liturgia (relatório de 

atividades e  projetos); CET 181, proveniente da Assessoria de Imprensa e 

Comunicação (relatório de  atividades); CET 182, proveniente do Seminário 

Teológico de São Paulo (relatório de atividades); CET 186, proveniente da 

Secretaria de Ação Pastoral (relatório de atividades); CET 190, proveniente da 

Secretaria de Educação Teológica (relatório de atividades); CET 191, proveniente 

da Secretaria de Crianças (relatório de atividades); CET 195, proveniente do 

Seminário Teológico "Rev. Antônio de Godoy Sobrinho"  (relatório de Atividades); 

CET 202, proveniente da Secretaria de Educação Cristã (relatório de atividades); 

CET 205, proveniente da Secretaria de Missões (relatório de atividades); CET 207, 

proveniente do Projeto "Pequenas Igrejas, Grandes Ministérios" (relatório de  

atividades); CET 214, proveniente da Comissão de Patrimônio (relatório de 



atividades); CET 215, proveniente da Comissão Especial "Casas-Lares" (relatório 

de atividades); CET 216, proveniente da Secretaria de Adultos (relatório de 

atividades); Secretaria Executiva - AG - 004/01 - Ordenações Litúrgicas - 

adiamento (CET-108 e CET-134); Secretaria Executiva - AG - 005/01- Proposta  

para alteração do atual método de contribuição para AG; Secretaria Executiva -AG 

- 006/01 - Propostas de reforma da Constituição e outras (CET 40, 41, 48, 65 e 

75); Secretaria Executiva - AG - 007/01 - Solicitação de desmembramento do 

Sínodo (CET-16); Secretaria Executiva - AG - 008/01 - Organização de Presbitério 

(CET 068/2000); Sínodo Vale do Rio Paraná - AG - 009/01 - Propõe 

estabelecimento de critério para distribuição de bolsas de estudo na IPIB; 

Presbitério  São Paulo - AG - 010/01 - Pede reestudo da Lei de Convivência 

Marital; Presbitério Rio de Janeiro - AG - 011/01 - Externa posicionamento do 

Concílio sobre vários assuntos; Presbitério Presidente Prudente - AG - 012/01 - 

Faz consulta sobre condição acadêmica de formandos nos CTMs da IPIB; 

Presbitério Botucatu -AG - 013/01 - Informa sobre posicionamento do concílio 

sobre as Ordenações Litúrgicas; Presbitério Maringá  - AG - 014/01 - Consulta 

sobre relação da IPI com a Igreja Católica; Presbitério Botucatu - AG - 015/01 - 

Propõe nomeação de comissão de estudos reformados sobre globalização e seus 

efeitos; Presbitério Ourinhos - AG - 016/01 - Proposta sobre folha oficial de 

estatística; Presbitério Ourinhos - AG - 017/01 - Consulta sobre relação da IPI  

com a Igreja Católica; Presbitério Ourinhos – AG - 018/01 - Consulta sobre 

recepção de membros; Presbitério de Presidente Prudente - AG - 019/01 - Propõe 

adoção de lei ordinária para artigos da Constituição da IPIB; Presbitério de 

Presidente Prudente - AG - 020/01 - Propõe isenção de contribuição à AG para 

congregações presbiteriais, das ligadas à SMI e de igrejas locais, até que se 

tornem Igrejas devidamente organizadas; Presbitério Ourinhos - AG - 021/01 - 

Consulta sobre ofício diaconal e a disponibilidade ativa; Presbitério de Presidente 

Prudente - AG - 022/01 - Consulta sobre dispensa de reciclagem de curso 

Teológico; Presbitério de Presidente Prudente - AG - 023/01 - Pede 

esclarecimento e propõe medidas sobre valor de mensalidade dos seminários da 

IPIB; Presbitério de Presidente Prudente - AG - 024/01 - Propõe nomeação de 



Comissão para o levantamento e a análise de relevância das leis ordinárias da 

IPIB e outras providências; Presbitério de Presidente Prudente - AG - 025/01 - 

Propõe medidas à mudanças no Código Eleitoral da IPIB; Presbitério de 

Presidente Prudente - AG - 026/01 - Propõe alteração no artigo 42, parágrafo 1º 

da Constituição da IPIB, que trata da reciclagem de curso teológico; Presbitério 

Sudoeste de Minas - AG - 027/01 - Pede reconsideração do pedido de dispensa 

de revalidação de curso teológico, relativa ao bacharel Nilson Cândido Ferreira; 

Presbitério Centro Oeste Paulista - AG - 028/01 - Propõe emenda à lei ordinária 

sobre lavratura de atas por meio eletrônico; Presbitério Centro Oeste Paulista - AG 

- 029/01 - Dá informações sobre a situação atual da IPI de Araçatuba e agradece 

à AG pelo apoio doado ao presbitério; Presbitério Maringá - AG - 030/01 - Propõe 

a abertura de todas as vagas docentes dos seminários e dos CTMs da IPIB com 

vistas à concurso oferecido aos pastores da Igreja Presbiteriana Independente do 

Brasil; Presbyterian Church (USA) - AG - 031/01 - Comunica nomeação de novo 

coordenador internacional de área para a América do Sul; Sínodo Vale do Rio 

Paraná - AG - 032/01 - Solicita aprovação de Estatuto Sinodal; Fundação Eduardo 

Carlos Pereira - AG - 033/01 - Encaminha relatório de atividade da FECP  durante 

o ano de 2000; Comissão Especial sobre "Igreja em Células" - AG - 034/01 - Dá 

parecer final sobre o assunto; Diretoria/Secretaria Executiva - AG - 035/01 - 

Encaminha "Memorando de Entendimento" com a PC(USA) e pede ratificação nos 

termos apresentados; Comissão Executiva - AG - 036/01 - Propõe reestudo dos 

seguintes tópicos das Ordenações Litúrgicas: a) dispensa de rebatismo; b) Santa 

Ceia para membros não professos; c) cultos de cura; Comissão Executiva - AG - 

037/01 -  Propõe adoção de “Master Plan” relativo ao patrimônio da IPIB; 

Presbitério Maringá - AG - 038/01 - Pede alteração do texto constitucional, relativo 

à aceitação de candidato e pastores oriundos dos seminários presbiterianos 

reformados; Secretaria Executiva - AG - 039/01 - Encaminha livro de Atas da CET, 

ref. 1999/2000; Diretoria/Secretaria Executiva - AG - 040/01 - Relatório de 

atividade da Diretoria e da Secretaria Executiva – 2000; COMISSÕES DE 

TRABALHO - São nomeadas as seguintes Comissões de trabalho às quais são 

remetidos os diversos documentos registrados, de acordo com os respectivos 



assuntos: COMISSÃO ESPECIAL DE ORDENAÇÕES LITÚRGICAS  - Rev. 

Leonildo Silveira Campos, relator e Revs. José Rômulo, Silas de Oliveira, Roberto 

Lessa, Eduardo Galasso, Presba. Umbelina e Presbs. João Américo, Francisco de 

Almeida, Eliézer Jerônimo, José de Ré e Miquéias Fonda. COMISSÃO ESPECIAL 

DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – Rev. Clayton, relator e Revs. Onésimo, Alceu, 

José Aparecido, Carlos Barbosa, Mauro Antunes, Othoniel Machado, Abimael 

Lara, Cláudio Oliver, Esmael, Lutero Gaspar, Kleber Nobre e Presbs. Walter 

Signorini e Adair Sérgio;  COMISSÃO DE PAPÉIS E CONSULTAS I -  Rev. Áureo, 

relator, Revs. Carlos Méier, Silas Silveira, Walter Scherer, Denis, Laércio Oscarda 

Silva Júnior, Revda. Shirlei, Presbs. Eduardo Mendonça, Celso Roberto Vieira, 

Neílton e Presba. Socorro (DOCUMENTOS  9, 10, 11, 14, 17, 27, 31, 35, 37 e 38); 

COMISSÃO DE PAPÉIS E CONSULTAS II – Rev. Mário Fava, relator , Revs. 

Valdinei, Paulo Damião, Lísias, Raimundo Nonato, Marco Barbosa, Presbs. 

Joaquim Ribeiro, Sérgio Cotrim, Nilson Cândido Ferreira, Valter de Jesus Alves e 

Presba. Nair Borges - (DOCUMENTOS  2, 6, 12, 15, 19, 22, 26, 29, 30 e 34); 

COMISSÃO DE PAPÉIS E CONSULTA III – Rev. Mathias, relator, Revs. Sérgio 

Francisco, Silvânio Silas, Jonas Gonçalves, Carlos Klein, Kléber, Presbs. Luiz 

Ribeiro, Casso, Abisai, Moacir Benvindo de Carvalho e Presba. Janete – 

(DOCUMENTOS 5, 7, 16, 18, 21, 24, 25, 28 e 32); COMISSÃO DE EXAME DOS 

LIVROS DE ATAS DOS SÍNODOS E DOS ATOS E ATAS DA COMISSÃO 

EXECUTIVA – Presb. Moacir Hungar, relator, Revs. Ablandino, José Aparecido 

Correia, Odi, Gilberto, Jurandir Pires, Weber Braidoti, Francisco Elias, Élvio, 

Presbs. Valdenir, Dineu, Fermínio, Varlino, Gildo Feltrin e Presba. Mathilde; 

COMISSÃO DE FINANÇAS – Presb. Jônatas, relator, Revs. Agnaldo, Uriel, Gessé 

Moraes, Euclides, Marcos Nunes, Presbs. Hanani, Geraldo Mendes, Valdomiro 

Ribeiro, Décio João Machado, Luiz Antonio Vieira Júnior e Presb. Gizele. Nada a 

tratar, encerra-se a sessão às 23:45 h. com oração, com intercessão pela família 

do Rev. Eliseu Vieira Gonçalves, recentemente falecido e pelo Rev. Adiel Tito 

Figueiredo, em ação de graças por seus oitenta anos de vida. Na qualidade 

secretário, lavrei e assino a presente ata, que vai também assinada pelo 

presidente e pelo secretário executivo. 



  

 

ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL 

Segunda Sessão – 2 de Fevereiro de 2001. 

 

Data, Hora E Local – Dia 2 de Fevereiro de 2001, com início às 8:30 horas, nas 

dependências do Hotel Vila Verde, cidade de Avaré, Estado de São Paulo. 

Presidente – Rev. Leontino Farias dos Santos; Secretário – Rev. Hircio de Oliveira 

Guimarães. PRESENÇAS: DIRETORIA: Presidente - Rev. Leontino Farias dos 

Santos, 1º Vice Presidente - Rev. Othoniel Gonçalves, 2º Vice Presidente - Presb. 

Roberto da Freiria Estevão, 3º Vice Presidente - Rev. Edival Ferreira Brandão, 1º 

Secretário - Rev. Hírcio de Oliveira Guimarães, 2º Secretário  - Rev. Celso Cézar 

Machado. SÍNODOS: BORDA DO CAMPO - Rev. Abimael Lara; BRASIL 

CENTRAL - Rev. Onésimo Eugênio Barbosa; MERIDIONAL - Rev. Alceu Roberto 

Braga; MINAS GERAIS -  Rev. Esmael Salgado Arcas; OESTE PAULISTA - 

Presb. Walter Signorini; ORIENTAL - Rev. José Aparecido dos Santos; OSASCO - 

Rev. Cláudio Oliver dos Santos; RIO SÃO PAULO - Rev. Lutero Alberto Gaspar; 

SÃO PAULO - Rev. Carlos Barbosa; SETENTRIONAL - Rev. Kléber Nobre de 

Queiroz; SUL DE SÃO PAULO - Rev.  Jonas Araújo; VALE DO RIO PARANÁ - 

Rev. Otoniel Borges Machado; REPRESENTAÇÃO PRESBITERIAL - SÍNODO 

BORDA DO CAMPO - Presbitérios: ABC - Rev. Getúlio de Andrade, Rev. Amós de 

Oliveira Costa, Presb. Marcelo Nicolaus, Ipiranga - Rev. Valdinei Aparecido 

Ferreira, Rev. Hilder Campagnucci Stutz, Presb. João Américo dos Santos, Presb. 

Waldir Alves De Souza; Litoral Paulista - Presb. Moisés José de Lima, Presb. 

Claudete Lorena, Rev. Silas Soares Reis, Rev. Eduardo Galasso Faria. SÍNODO 

BRASIL CENTRAL - Presbitérios: Brasil Central - Rev. Ézio Martins de Lima; 

Valdeilson Casimiro de Oliveira; Presba. Gisele Rezende Fermínio Casimiro de 

Oliveira; Mato Grosso – Rondônia - Rev. Élvio de Almeida; Rev. David Aguiar De 

Oliveira; Presb. Eduardo Mutsuo Tomiyoshi; Presb. Benedito de Almeida; Distrito 

Federal - Rev. Silas Silveira, Rev. Jean Carlos da Silva, Presb. Dineu Mazzali 



Seixas, Presb. Genésio Moutinho Machado; SÍNODO  MERIDIONAL - 

Presbitérios: Paranaense - Rev. Francisco Elias Delfino, Rev. Décio Machado de 

Oliveira, Presb. Paulo César Leiroz, Presb. Assel Alves de Oliveira; Sul do Paraná 

- Rev. Carlos Fernandes Meier, Rev. Jean Carlos Selleti, Presb. Teodoro Mayer 

Schilsky; Londrina - Rev. Mathias Quintela de Souza, Rev. Marco Antônio 

Barbosa, Presba. Elizabeth Maria Alves, Presb. Wilson Ferreira da Silva; 

Catarinense - Rev. Luis Alberto M. Sabanay, Rev. Euclides Luiz do Amaral, Presb. 

Décio João Machado; SÍNODO MINAS GERAIS - Presbitérios: Sudoeste De 

Minas - Rev. Juraci Morais Cabral, Rev. Ademir Pereira da Silva, Presb. Nilson 

Cândido Ferreira, Presb. Benjamim Tércio Nogueira; São Paulo – Minas - Rev. 

Ablandino Saturnino de Souza, Rev. Walter Guilherme F. Salles, Presb. Maurílio 

Clóvis dos Santos, Presba. Umbelina Bologna; Sul De Minas: Rev. Galdino 

Acassio Gomet da Silva, Rev. Denis de Almeida Pinto, Presb. Isacar Andrade, 

Presb. Daniel Caixeta Policarpo. SÍNODO  OCIDENTAL - Presbitérios: Campinas: 

Rev. Calvino Camargo, Rev. Wellington Barboza de Camargo, Presb. Luiz Ribeiro 

da Silva, Presb. Alyrio Arruda Filho; Noroeste Paulista - Rev. Edson Avelino da 

Silva, Rev. Marcos Roberto dos Anjos Pinto, Presb. Baptista Belloti, Presb. Gildo 

Feltrin; Araraquarense - Rev. Ricardo José Bento, Rev. Antônio Carlos Alves, 

Presb. José Del Ré, Presb. Adalberto Jorge da Rosa; Oeste - Rev. Marcos Nunes 

da Silva, Rev. José Sanches Vallejo Neto,  Presb. José Ailton Claudino, Presb. 

Antonio Camilo Neto. SÍNODO OESTE PAULISTA - Presbitérios: Centro Oeste 

Paulista - Rev. Agnaldo Pereira Gomes, Rev. Osvani de Oliveira Silva, Presb. 

Aparecido Vieira Paes, Presbª Nair Borges Birsenek; Presidente Prudente - Rev. 

Paulo de Mello Cintra Damião, Presb. Francisco Severiano de Oliveira, Presba. 

Mathilde de Toledo Signorini, Assis: Rev. Odi Becker Brisola, Rev. Valmir 

Machado Ribeiro, Presb. Roberto da Freiria Estevão, Presb. Saulo Porto da Silva. 

SÍNODO ORIENTAL - Presbitérios: Santana - Revda. Shirley Maria dos Santos 

Proença, Freguesia - Rev. Carlos Augusto Prado de Oliveira, Rev. Rivaldo da 

Silva Xavier, Presb. Moacir Benvindo de Carvalho, Presb. Renê Bernardo de 

Senna; Bandeirante - Presb. Osair Cândido Leite, Presb. Valter de Jesus Alves, 

Rev. Saul Ramos de Oliveira. SÍNODO OSASCO - Presbitérios: Carapicuíba - 



Rev. Gildo Francisco Lopes, Rev. Natã Guerumino Braba, Presb. Antônio Mechi 

de Oliveira, Presb. José Aparecido Correa; Novo Osasco - Presb. Miquéias Fonda 

da Silva, Rev. Eliseu Fonda da Silva, Rev. Vagner Roberto Mango, Presb. Milton 

Pereira Magalhães; Osasco: Rev. Dimas Barbosa Lima, Rev. Gerson Correia de 

Lacerda, Presb. Eduardo Gouvêa Mendonça, Presb. Ezechias Soares Corrêa. 

SÍNODO RIO – SÃO PAULO - Presbitérios: Vale Do Paraíba: Rev. Natanael da 

Mata Costa, Rev. Carlos Roberto Metitier, Presb. Joaquim Ribeiro, Presb. Antonio 

Campos Rodrigues; Fluminense: Rev. Weber Orlando Braidoti, Rev. Selmo 

Candido de Oliveira, Presb. Charles Cesar de Abreu, Preb. Vantuil Gomes dos 

Anjos; Rio De Janeiro: Rev. Silvanio Silas Ribeiro Cabrial, Presb. Jefferson Drilard. 

SÍNODO SÃO PAULO - Presbitérios: São Paulo: Rev. Esny Cerene Soares, Rev. 

Leonildo Silveira Campos, Presb. Francisco de Almeida, Presb. Paulo Rodrigues 

Costa; Paulistano: Rev. Venício Nogueira, Rev. Gilberto dos Santos, Presb. David 

Antonio da Silva, Presb. Abnaziel Ricardo Freitas;  Leste Paulistano: Rev. Luiz 

Pereira de Souza, Rev. Mário Ademar Fava, Presb. João Batista Navarro, Presb. 

Cilas Stropa. SÍNODO  SETENTRIONAL - Presbitérios: Nordeste: Rev. Rubens 

Diender de Oliveira Lima, Rev. Jango Magno Fernandes Miranda; Bahia: Rev. 

José Romulo de Magalhães Filho, Presb. Geraldo Mendes do Nascimento; 

Pernambuco – Alagoas: Rev. Laércio Oscar da Silva Júnior. SÍNODO SUDOESTE  

PAULISTA - Presbitérios: Ourinhos - Rev. Silas de Oliveira, Rev. João Batista de 

Souza, Presb. Marcos Gomes, Presb. Owaldo Brito de Moraes; Botucatu - Rev. 

José Carlos Volpato, Rev. João Luiz Furtado, Presb. Celso Vieira, Presb. Nelson 

Silva Lara, Central – Paulista: Revs. Lutero de Oliveira Messias e Valdemar de 

Souza e Presbs. Varlino Mariano de Souza Eziquiel Gomes de Oliveira. SÍNODO  

SUL DE SÃO PAULO - Presbitérios: Votorantim - Rev. Jonas Gonçalves, Rev. 

Heitor Beranger Júnior, Presb. Eliezer Jaci de Gois Vieria, Presb. Augusto Sérgio 

Vasconcelos de Assumpção; Sorocaba: Rev. Gessé M. de Araújo, Rev. Lísias 

Oliveira dos Santos, Presb. José Maria Siqueira, Presb. Sérgio Florindo Leite; Sul 

de São Paulo: Rev. Florisval Carbona Costa, Rev. Ezequias Pires de Camargo, 

Presb. Eli Teixeira de Lima. SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ - Presbitérios: 

Arapongas - Rev. Carlos Jeremias Klein, Rev. Edrei Daniel Vieira, Presb. 



Waldomiro Ribeiro de Jesus, Presb. Nivaldo Fernandes Tolentine, Oeste Do 

Paraná: Rev. Vivaldino Neves Queiroz, Rev. Geraldo Matias Ferreira, Presb. 

Hanani Lara; Maringá - Rev. Emílio Carlos Barbosa, Rev. Paulo Cesar Colussi 

Riva, Presb. Renato Antônio Dalla Costa, Presb. Valdenir Santos Correia; Mato 

Grosso Do Sul - Rev. Jurandir Pires de Oliveira, Rev. Ezequiel Luz, Presb. Gezú 

Emerick Guimarães, Norte Do Paraná: Rev. Adilson  Antônio Ribeiro, Presb. 

Cleverson Flor da Rosa, Rev. João Batista de Morais, Presb. Sidney Luiz Tizziani. 

Outras presenças – Rev. Éber Ferreira Silveira Lima, secretário executivo e Presb. 

Alcy Thome da Silva, tesoureiro. AUSENCIAS: DIRETORIA - 3º Secretário - 

Presb. Rui de Araújo Lobo; SÍNODOS - Ocidental  e Sudoeste  Paulista.Os 

trabalhos são iniciados com os exercícios devocionais dirigidos pelo Rev. Abival 

Pires da Silveira. Segue-se trabalho das Comissões e almoço. Reinicia-se a 

sessão às 14:45 horas. REGISTRO DE DOCUMENTOS - Presbitério 

Bandeirantes AG - 041/01 - Toma posição sobre futura decisão da AG relativa às 

"Ordenações Litúrgicas". Secretaria de Educação teológica AG - 042/01 - Propõe 

criação de entidade mantenedora para as instituições teológicas da Igreja. 

Secretaria de Educação teológica AG - 043/01 - Pede homologação de parecer 

sobre direito adquirido de reciclagem Teológica. Secretaria de Educação teológica 

AG - 044/01 - Indica e propõe nomes para representarem a IPIB no IEPG. 

Secretaria de Educação teológica AG - 045/01 - Apresenta relatório sobre vistoria 

pós-obra no edifício do Seminário de São Paulo; Comissão Executiva/Secretaria 

Executiva AG - 046/01 - Parecer sobre dispositivos  constitucionais Presbitério de 

Assis AG - 047/01 - Propõe aprovação de norma transitória para as Ordenações 

Litúrgicas Sínodo Brasil Oeste Paulista AG - 048/01 - Exame de Livro de Atas 

Sínodo Meridional AG - 049/01 - Exame de Livro de Atas Sínodo Minas Gerais AG 

- 050/01 - Exame de Livro de Atas Sínodo Osasco AG - 051/01 - Exame de Livro 

de Atas Sínodo  Oriental AG - 052/01 - Exame de Livro de Atas Sínodo Rio-São 

Paulo AG - 053/01 - Exame de Livro de Atas Sínodo São Paulo AG - 054/01 - 

Exame de Livro de Atas Sínodo Setentrional AG - 055/01 - Exame de Livro de 

Atas Sínodo Vale do Rio Paraná AG - 056/01 - Exame de Livro de Atas; Vários 

Conciliares AG - 057/01 – Proposta de criação de Coordenadoria da Terceira 



Idade; Presbitério Ipiranga AG - 058/01 - Propõe que se adotem medidas 

administrativas e ou disciplinares à Comissão Executiva da Assembleia Geral, por 

ter adiado a vigência das Ordenações Litúrgicas; Sínodo São Paulo AG - 059/01 - 

Posiciona-se sobre lei de Convivência Marital e Ordenações Litúrgicas. Sínodo 

São Paulo AG - 059/01  - Posiciona-se sobre lei de Convivência Marital e 

Ordenações Litúrgicas. Sínodo São Paulo AG - 060/01 - Encaminha 

posicionamento dos Presbitérios jurisdicionados sobre as Ordenações Litúrgicas;  

Vários Conciliares AG - 061/01 - Propõe que se realize culto de Ação de Graças 

pela vida e ministério do Rev. Rubens  Cintra Damião. Sínodo Osasco  AG - 

062/01 - Informa posicionamento do Sínodo de Osasco quanto às Ordenações 

Litúrgicas. Sínodo Osasco AG - 063/01 - Propõe várias medidas no sentido de 

fortalecer a identidade da IPIB. Referidos documentos são encaminhados às 

Comissões, como segue: Comissão Especial de Ordenações Litúrgicas – 

documentos 041, 047, 058, 059, 060 e 062; Papéis e Consultas I – documentos 

043, 059 e 063; Papéis e Consultas II – documentos 046 e 061; Papéis e 

Consultas III – documentos 042, 044, 045 e  057; Exame de Livros de Atas dos 

Sínodos – documentos 048, 049, 050, 052, 053, 053, 054, 055 e 056. Há 

“quorum”. São lidas e aprovadas as atas da sessão de abertura e da primeira 

sessão da presente legislatura. Registra-se justificativa de ausência dos 

representantes do Presbitério de Carapicuíba nas sessões de ontem. Em 

decorrência de consulta, determina-se a alteração da representação do Presbitério 

Litoral Paulista, perdendo assento o Rev. Galasso. Registra-se protesto do Presb. 

João Américo, que se manifesta contra a decisão desta AG. RESOLUÇÕES – 

Registrar voto de apreciação pela posse, no Tribunal de Alçada do Estado do 

Paraná, do Presb. Dr. Onésimo Mendonça            Annunciação, com ofício ao 

homenageado. Quanto ao documento: AG 036, 041, 047, 059 e 062/01 – Incluir a 

liturgia do “Culto de Consagração e Envio de Missionário” no texto das 

“Ordenações Litúrgicas” da IPIB. Os trabalhos são suspensos às 16:00 horas e 

reabertos às 16:35 horas. Registra-se substituição de representante do Presbitério 

de Votorantim: Rev. Mauro Antunes em lugar do Rev. Jonas Gonçalves. –

RESOLUÇÃO – Manter o documento sobre a mesa. Os trabalhos são suspensos 



às 18:00 horas para o jantar e reabertos às 20:00 horas. À luz das discussões 

sobre o documento AG 036/01, a AG RESOLVE: a) manter a matéria relativa às 

Ordenações Litúrgicas, no que se refere ao re-batismo, ceia para membros não 

professos e culto de curas sobre a mesa, cabendo à próxima AG ordinária definir a 

época de retomada das discussões sobre o assunto; b) que o texto das 

Ordenações Litúrgicas seja declarado vigente, a partir desta data, sem os 

referidos três itens; c) que, quanto aos documentos AG 014 e 017/01, encaminhá-

los a uma comissão nomeada por este Concílio, para apresentar relatório sobre a 

matéria na próxima reunião ordinária da AG; d) nomear Comissão especial para 

adequação do texto das Ordenações Litúrgicas para apresentar relatório ainda 

nesta AG, comissão esta composta de: Rev. Leonildo Silveira Campos, relator e 

Revs. Carlos Meier e Gerson Correia de Lacerda. Nomeia-se Comissão Especial 

para avaliação das atividades da Associação Betel: Rev. João Luiz Furtado, 

Gerson Correia de Lacerda, Esni, Paulo Riva, Davi Aguiar, Presbs. Benedito de 

Almeida, Cilas Stropa, Vantuil, Mesach Antonio de Oliveira e Presba. Claudete. 

RESOLUÇÃO – Quanto ao texto das Ordenações Litúrgicas: suprimir: 1) da 

página 19, os dizeres “os elementos podem ser distribuídos por pessoas que não 

sejam oficiais ordenados, desde que o Conselho tome uma decisão sobre isso”, 

por ser inconstitucional; 2) “na página 14, do texto ”... para reuni-los em comunhão 

com todos os fiéis no céu e na terra” e “Toda vez que se reúne à Mesa a 

comunidade dos que crêem, se encontra unida com a Igreja em todo lugar e toda 

a Igreja está presente; se junto a todos os fiéis no céu e na terra, dando graças ao 

Deus triúno”, a expressão – “no céu e na terra”. Os trabalhos são suspensos às 

21:00 horas, para atividade das comissões, encerrando-se esta sessão às 22:30 

horas. Nada a tratar. Na qualidade de secretário, lavrei e assino a presente ata, 

que também é assinada pelo presidente e pelo secretário executivo.  

  

 

ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL 

Terceira Sessão – 3 de Fevereiro de 2001. 



 

Data, Hora E Local – Dia 3 de Fevereiro de 2001, com início às 8:30 horas, nas 

dependências do Hotel Vila Verde, cidade de Avaré, Estado de São Paulo. 

Presidente – Rev. Leontino Farias dos Santos; Secretário – Rev. Hircio de Oliveira 

Guimarães. PRESENÇAS: DIRETORIA: Presidente - Rev. Leontino Farias dos 

Santos, 1º Vice Presidente - Rev. Othoniel Gonçalves, 2º Vice Presidente - Presb. 

Roberto da Freiria Estevão, 3º Vice Presidente - Rev. Edival Ferreira Brandão, 1º 

Secretário - Rev. Hírcio de Oliveira Guimarães, 2º Secretário  - Rev. Celso Cézar 

Machado, 3º Secretário – Presb. Rui Araujo Lobo.  SÍNODOS: SÍNODO BORDA 

DO CAMPO - Rev. Abimael Lara; SÍNODO BRASIL SÍNODO CENTRAL - Rev. 

Jean Carlos da Silva; SÍNODO MERIDIONAL - Rev. Alceu Roberto Braga; 

SÍNODO MINAS GERAIS -  Rev. Esmael Salgado Arcas; SÍNODO OCIDENTAL – 

Presb. Rev. Adair Sérgio Eduardo Camargo; SÍNODO OESTE PAULISTA - Presb. 

Walter Signorini; SÍNODO ORIENTAL - Rev. José Aparecido dos Santos; SÍNODO 

OSASCO - Rev. Cláudio Oliver dos Santos; SÍNODO RIO SÃO PAULO - Rev. 

Lutero Alberto Gaspar; SÍNODO SÃO PAULO - Rev. Carlos Barbosa; SÍNODO 

SETENTRIONAL - Rev. Kléber Nobre de Queiroz; SÍNODO SUDOESTE  

PAULISTA  - Rev. Clayton Leal da Silva; SÍNODO SUL DE SÃO PAULO - Rev.  

Jonas Araújo; SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ - Rev. Otoniel Borges Machado. 

REPRESENTAÇÃO PRESBITERIAL: SÍNODO BORDA DO CAMPO: Presbitério 

ABC – Rev. Getúlio de Andrade, Rev. Amós de Oliveira Costa, Presb. Marcelo 

Nicolaus, Presbitério Ipiranga – Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, Rev. Hilder 

Campagnucci Stutz, Presb. João Américo dos Santos, Presb. Waldir Alves de 

Souza; Presbitério Litoral Paulista – Presb. Claudete Lorena, Rev. Silas Soares 

Reis, SÍNODO BRASIL CENTRAL: Presbitério Brasil Central – Rev. Ézio Martins 

de Lima; Rev. Valdeilson Casimiro de Oliveira; Presba. Gisele Rezende Fermínio 

Casimiro de Oliveira; Presbitério Mato Grosso – Rondônia – Revs. Elvio de 

Almeida, Rev. David Aguiar, Presb. Eduardo Mutsuo Tomiyoshi; Presb. Benedito 

de Almeida; Presbitério Distrito Federal – Rev. Silas Silveira, Presb. Dineu Mazzali 

Seixas, Presb. Genésio Moutinho Machado. SÍNODO  MERIDIONAL: Presbitério 

Paranaense – Rev. Francisco Elias Delfino, Rev. Décio Machado de Oliveira, 



Presb. Paulo César Leiroz, Presb. Assel Alves de Oliveira; Presbitério Sul do 

Paraná – Rev. Carlos Fernandes Meier, Rev. Jean Carlos Selleti, Presb. Teodoro 

Mayer Schilsky; Presbitério Londrina – Rev. Mathias Quintela de Souza, Rev. 

Marco Antônio Barbosa, Presb. Elizabeth Maria Alves, Presb. Wilson Ferreira da 

Silva; Presbitério Catarinense – Rev. Luis Alberto Mendonça Sabanay, Rev. 

Euclides Luiz do Amaral, Presb. Décio João Machado; SÍNODO - MINAS GERAIS: 

Presbitério Sudoeste de Minas – Rev. Juraci Morais Cabral, Rev. Ademir Pereira 

da Silva, Presb. Nilson Cândido Ferreira, Presb. Benjamim Tércio Nogueira, 

Presbitério São Paulo – Minas – Rev. Ablandino Saturnino de Souza, Rev. Walter 

Guilherme Ferreria Salles, Presb. Maurílio Clóvis dos Santos, Presb. Umbelina 

Bologna; Presbitério Sul de Minas :Rev. Galdino Acassio Gomes da Silva, Rev. 

Denis de Almeida Pinto, Presb. Isacar Andrade, Presb. Daniel Caixeta Policarpo. 

SÍNODO OCIDENTAL: Presbitério Campinas: Rev. Calvino Camargo, Rev. 

Wellington Barboza de Camargo, Presb. Luiz Ribeiro da Silva, Presb. Alyrio Arruda 

Filho; Presbitério Noroeste Paulista – Rev. Edson Avelino da Silva, Rev. Marcos 

Roberto dos Anjos Pinto, Presb. Baptista Belloti, Presb. Gildo Feltrin; Presbitério 

Araraquarense – Rev. Ricardo José Bento, Rev. Antônio Carlos Alves, Presb. José 

del Ré, Presb. Adalberto Jorge da Rosa; Presbitério Oeste – Rev. Marcos Nunes 

da Silva, Rev. José Sanches Vallejo Neto, Presb. José Ailton Claudino, Presb. 

Antonio Camilo Neto. SÍNODO OESTE PAULISTA: Presbitério Centro Oeste 

Paulista – Rev. Agnaldo Pereira Gomes, Rev. Osvani de Oliveira Silva, Presb. 

Aparecido Vieira Paes, Presbª Nair Borges Birsenek; Presbitério Presidente 

Prudente – Rev. Paulo de Mello Cintra Damião, Presb. Francisco Severiano de 

Oliveira, Presb. Mathilde de Toledo Signorini, Presbitério Assis: Rev. Odi Becker 

Brisola, Rev. Valmir Machado Ribeiro, Presb. Roberto da Freiria Estevão, Presb. 

Saulo Porto da Silva. SÍNODO ORIENTAL: Presbitério Santana –Revda. Shirley 

Maria dos Santos Proença, Presbitério Freguesia – Rev. Carlos Augusto Prado de 

Oliveira, Rev. Rivaldo da Silva Xavier, Presbs. Moacir Benvindo de Carvalho e 

Renê Bernardo Senna;/ Presbitério Bandeirante – Rev. Izaías de Souza Carvalho, 

Rev. Saul Ramos de Oliveira, Presb. Osair Cândido Leite, Presb. Valter de Jesus 

Alves, SÍNODO OSASCO: Presbitério Carapicuiba – Rev. Gildo Francisco Lopes, 



Rev. Natã Jeronimo Braga, Presb. Mesach Antônio de Oliveira, Presb. José 

Aparecido Correa. Presbitério Novo Osasco – Presb. Miquéias Fonda da Silva, 

Rev. Eliseu Fonda da Silva, Rev. Vagner Roberto Mango, Presb. Milton Pereira 

Magalhães; Presbitério Osasco: Rev. Dimas Barbosa Lima, Rev. Gerson Correia 

de Lacerda, Presb. Eduardo Gouvêa Mendonça. SÍNODO RIO – SÃO PAULO: 

Presbitério Vale do Paraíba: Rev. Natanael da Mata Costa, Rev. Carlos Roberto 

Metitier, Presb. Joaquim Ribeiro, Presb. Antonio Campos Rodrigues, Presbitério 

Fluminense: Rev. Weber Orlando Braidotti, Rev. Selmo Cândido de Oliveira, 

Presb. Charles Cesar de Abreu, Preb. Vantuil Gomes dos Anjos; Presbitério Rio 

de Janeiro: Rev. Silvanio Silas Ribeiro Cabrial, Rev. Éder Araújo Ferreira, Presb. 

Jefferson Drilard. SÍNODO SÃO PAULO: Presbitério São Paulo: Rev. Esny Cerene 

Soares, Rev. Leonildo Silveira Campos, Presb. Francisco de Almeida, Presb. 

Paulo Rodrigues Costa; Presbitério Paulistano: Rev. Venício Nogueira, Rev. 

Gilberto dos Santos, Presb. David Antonio da Silva, Presb. Abnaziel Ricardo 

Freitas; Presbitério Leste Paulistano: Rev. Luiz Pereira de Souza, Rev. Mário 

Ademar Fava, Presb. João Batista Navarro, Presb. Cilas Stropa. SÍNODO  

SETENTRIONAL: Presbitério Norte – Rev. Valdir Mariano de Souza. Presbitério 

Amazonas: Rev. Sérgio Francisco dos Santos, Rev. Raimundo Nonato 

Damasceno. Presbitério Sergipe – Rev. Zabulon Siqueira, Presb. Jônatas Silva 

Meneses, Presb. Neilton Diniz Silva. Presbitério Ceará – Rev. José Perito Leite 

Rodrigues da Silva, Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira, Presba. Maria do Socorro 

Fernandes. Presbitério Nordeste: Rev. Rubens Diender de Oliveira Lima, Rev. 

Jango Magno Fernandes Miranda; Presbitério Bahia: Rev. José Romulo de 

Magalhães Filho, Presb. Geraldo Mendes do Nascimento. Presbitério 

Pernambuco-Alagoas: Rev. Laércio Oscar da Silva Júnior. SÍNODO SUDOESTE  

PAULISTA: Presbitério Ourinhos - Rev. Silas de Oliveira, Rev. João Batista de 

Souza, Presb. Marcos Gomes, Presb. Oswaldo Brito de Moraes; Presbitério 

Botucatu – Rev. José Carlos Volpato, Rev. João Luiz Furtado, Presb. Nelson Silva 

Lara, Presb. Renato Cavallini. Presbitério Central – Paulista: Rev. Lutero de 

Oliveira Messias, Rev. Valdemar de Souza, Presb. Varlino Mariano de Souza, 

Presb. Eziquiel Gomes de Oliveira. SÍNODO  SUL DE SÃO PAULO: Presbitério 



Votorantim – Presb. Eliezer Jaci de Gois Vieria, Presb. Augusto Sérgio 

Vasconcelos de Assumpção; Rev. Jonas Gonçalves, Rev. Heitor Beranger Júnior, 

Presbitério Sorocaba: Rev. Gessé Moraes de Araújo, Rev. Lísias Oliveira dos 

Santos, Presb. José Maria Siqueira, Presb. Sérgio Florindo Leite; Presbitério Sul 

de São Paulo: Rev. Florisval Carbona Costa, Rev. Ezequias Pires de Camargo, 

Presb. Eli Teixeira de Lima. SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ: Presbitério 

Arapongas – Rev. Carlos Jeremias Klein, Rev. Edrei Daniel Vieira, Presbitério 

Oeste Do Paraná: Rev. Vivaldino Neves Queiroz, Rev. Geraldo Matias Ferreira, 

Presb. Hanani Lara; Presbitério Maringá – Presb. Renato Antônio Dalla Costa, 

Presb. Valdenir Santos Correia; Rev. Emílio Carlos Barbosa, Rev. Paulo César 

Colussi Riva,  Presbitério Mato Grosso Do Sul – Rev. Jurandir Pires de Oliveira, 

Rev. Ezequiel Luz, Presb. Jézu Emerick Guimarães, Presbitério Norte do Paraná: 

Rev. Uriel Silveira, Rev. João Batista de Morais, Presb. Sidney Luiz Tizziani. 

Presb. Cleverson Flor da Rosa, OUTRAS PRESENÇAS – Rev. Éber Ferreira 

Silveira Lima, secretário executivo; Presb. Alcy Thomé da Silva, tesoureiro. 

Ausências - SÍNODO - Sudoeste  Paulista. Há “quorum”. Após os exercícios 

devocionais, dirigidos pelo Rev. Mathias Quintela de Souza, seguem-se os 

trabalhos desta Assembleia Geral. REGISTRO DE DOCUMENTOS – Da 

Tesouraria – AG – 64/01 – Encaminha documentos da Tesouraria relativos ao 

exercício do ano 2000 (Comissão de Finanças); da Associação Betel – AG 065/01 

- Apresenta documentos e relatórios referentes à Associação (ano 2001), bem 

como propõe texto da reforma do estatuto da Associação (Comissão Especial da 

Associação Betel); do Sínodo Brasil Central – AG 066/01 – Dá explicações sobre o 

desaparecimento do livro de Atas do Concílio (Comissão de Exame de Livros de 

Atas); da Comissão IPIBPrev – AG 067/01 – Relatório bienal de atividades 

(Comissão de Avaliação Institucional); da Comissão Interventora no Presbitério 

Litoral Paulista – AG 068/01 – Encaminha pedido de reconsideração de matéria 

sobre o Rev. José Benedito Moreira Sebastião (Comissão de Papéis e Consultas 

III); da Assessoria de Estatística – AG 069/01 – Apresenta relatório bienal de 

atividades (Comissão de Papéis e Consulta I); do plenário – vários conciliares – 

AG 070/01 - proposta de revogação do Regimento interno da CET/AG e outras 



providências relacionadas ao assunto (Comissão de Papéis e Consultas II).  

Registra-se a presença do Rev. José Carlos Vaz de Lima, deputado junto à 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É dada a palavra ao visitante, 

que apresenta uma palavra de saudação ao Concílio. É concedida também a 

palavra ao Presb. Adair Sérgio de Camargo, atual presidente da Câmara Municipal 

de São José do Rio Preto, membro da 2ª IPI da referida cidade que, igualmente, 

apresenta sua saudação ao Concílio. RESOLUÇÕES: Ata da segunda sessão – é 

lida e aprovada sem observações. Quanto aos documentos: AG 06, 019, e 046/01: 

Nomear Comissão Especial, composta pelos membros da Assessoria Jurídica 

presentes nesta AG, para apresentar proposta de redação adequada das 

emendas propostas nos documentos AG 006, 019, 026, 046 e 075/01, durante os 

trabalhos da presente legislatura; AG 025/01 – nomear Comissão, composta de: 

Revs. Paulo de Melo Cintra Damião, João Luis Furtado e Presbs. Eduardo 

Mendonça, João Américo e Presba. Umbelina Bologna, para apresentar propostas 

para alteração do Código Eleitoral. AG 038/01: encaminhar o documento à 

Comissão Especial de Adequação do texto da Constituição da Igreja, para 

apresentar parecer, ainda nesta reunião, sobre as propostas de alteração do texto 

constitucional. AG 035/01 – ratificar os termos do documento de entendimento 

entre IPIB e PC(USA). AG 009/01 – Recomendar a SET que estabeleça os 

critérios para distribuição de bolsas de estudo, submetendo-os à CET e 

devidamente divulgados a toda Igreja. AG 063/01 – Acolher as recomendações 

contidas no documento, remetendo-as aos Concílios, departamentos e órgãos da 

Igreja para  sua implementação, suprimindo-se as referências às igrejas e 

pastores. Suspender os trabalhos às 12:10 horas para almoço. Os trabalhos são 

reabertos às 13:50 horas. Registram-se as presenças de líderes da Igreja, que 

dão breve informe das atividades por eles e elas liderados e trazem a saudação 

ao Concílio: Profa. Inaílda Bicudo, Rev. Gerson Correia de Lacerda, Presb. 

Francisco de Almeida, Rev. Gerson Mendonça de Anunciação,  Rev. Antônio 

Gouveia de Mendonça, Rev. Valdinei Aparecido Ferreira e Rev. Tiago Escobar de 

Azevedo. RESOLUÇÕES – Quanto ao documento: 034 (Igreja em células)  - 

Transcreve-se, na íntegra, o parecer da Comissão, incluindo o texto introdutório e 



as considerações, antes da Resolução desta Assembleia Geral sobre a matéria: 

Introdução: Com base na  literatura produzida pelo “Ministério Igreja em Células”, 

em palestras proferidas pelo pastor Robert M. Lay e em depoimentos de pastores 

e membros de igrejas presbiterianas independentes, que adotaram o modelo de 

reuniões em “células”, elaboramos  uma breve descrição das reuniões desses 

pequenos grupos, destacando sua composição e funcionamento. De acordo com 

Ralph Neighbour,  o papel dos pequenos grupos em uma igreja em células é o 

seguinte: O bloco básico que entra na construção de uma igreja em células é uma 

célula: isto é, uma comunidade de sete a quinze pessoas, realizando as suas 

atividades num rodízio constante entre as casas dos membros. Por meio dessas 

células a igreja existe de forma mais parecida com a do século I. Às vezes esses 

grupos são chamados de comunidades cristãs de base . Pouco importa o nome; o 

que é mesmo de vital importância é que os grupos sejam reconhecidos como as 

unidades básicas das quais é construída a igreja! A célula é o lugar em que 

pessoas são evangelizadas, discipuladas, equipadas para servir; é o lugar em que 

os membros se edificam mutuamente. O grupo serve como comunidade em que 

os cristãos podem prestar contas uns aos outros e manter total transparência 

entre si. As reuniões das “células” são semanais e são coordenadas por um líder 

treinado e designado pelo pastor ou pastores da igreja. Quanto aos objetivos da 

reunião em “células” são freqüentemente citados os seguintes: promoção da 

comunhão entre os membros da igreja e evangelização de não-crentes. (Manual 

do auxiliar de célula, 1997: 35). A dinâmica da reunião do grupo, embora possa 

ser adaptada, segue basicamente as seguintes etapas: saudação (quebra-gelo), 

adoração (cânticos, orações e celebração da ceia do Senhor), edificação (oração 

e encorajamento mútuo), evangelismo (conscientização dos membros da  célula 

sobre a responsabilidade individual e do grupo de alcançar os não-crentes com as 

boas-novas do evangelho). Sendo  um dos objetivos da “célula” sua multiplicação, 

ao final de alguns meses, geralmente de seis a dez meses, deveria ocorrer a 

criação de um outro pequeno grupo. Descrição dos argumentos (bíblicos, 

teológicos, históricos e práticos) utilizados para fundamentar o “Ministério de Igreja 

em Células.”s seguintes argumentos bíblicos são invocados para fundamentar o 



modelo de “igreja em células”: O primeiro deles refere-se ao fato de Jesus ter 

iniciado seu ministério, preparando um pequeno grupo, circunstância essa citada 

como uma aprovação tácita do modelo pelo próprio Mestre: A fundamentação 

bíblica para o conceito de célula apresentado nesse curso é baseada no modelo 

do Senhor Jesus Cristo. O seu relacionamento com os apóstolos começou com o 

chamado individual de cada um deles (Mc 3:13-14). Os doze se tornaram então a 

“célula” uns para os outros (At 1:12-14). Depois Jesus os comissionou 

coletivamente (Mt 28:18-20) e nenhum deles foi excluído da grande comissão. 

Uma estratégia clara lhes foi dada: Jerusalém – Judéia – Samaria e os confins da 

terra (At 1:4,8). Quando o Espírito Santo deu plenitude aos membros da primeira 

célula, eles começaram a compartilhar sua história (At 2;1-4, 15-21). As 

referências feitas no Novo Testamento às reuniões que aconteciam nas casas de 

cristãos (Atos 2:46-47), são lembradas como elemento de legitimidade do modelo 

de reuniões em “células”. Outras referências bíblicas bastante apreciadas são 

aquelas em que aparece a expressão “uns aos outros”, pois um dos objetivos da 

célula é a promoção da  comunhão entre os membros da igreja.   Os argumentos 

teológicos  invocados dizem respeito à natureza comunitária da vida cristã e ao 

sacerdócio universal dos santos. O cristianismo professa a sua fé num Deus que é 

trino, Pai, Filho e Espírito Santo, portanto um único Deus que subsiste em três 

pessoas. O Deus trino criou comunidades humanas, pois criou a família, Israel e a 

Igreja. A vida em comunidade, portanto, reflete a imagem e semelhança de Deus 

presente nos seres humanos. O sacerdócio universal de todos os crentes é 

bastante enfatizado pelo “Ministério Igreja em Células”. Trata-se do ensinamento 

bíblico (I Pedro 2:9) resgatado na reforma protestante. Na visão do “Ministério 

Igreja em Células” o sacerdócio de todos os crentes tem sido mais uma afirmação 

teórica do que uma prática nas igrejas de tradição reformada. Segundo essa 

visão, a estrutura de pequenos grupos possibilitaria que cada crente pudesse 

exercitar seus dons, viabilizando, portanto, o sacerdócio de todos os crentes. Em 

sua fundamentação histórica o “Ministério Igreja em Células” faz referência à 

experiência da igreja dos primeiros tempos, que reunia-se de “casa em casa”, 

como já foi dito acima. O processo gradual  de oficialização do cristianismo como 



religião do império romano, sob os imperadores Galério (311 d.C.), Constantino 

(325 d.C.) e Teodósio (392 d.C.), é visto como triunfo da burocratização e 

corrupção da Igreja cristã.  A reforma protestante, embora tenha feito soprar os 

ventos do Espírito, logo a seguir, com a ortodoxia protestante, tornou suas 

estruturas eclesiásticas e doutrinárias demasiadamente inflexíveis e pesadas. A 

institucionalização da reforma estaria na base dos movimentos de reação, tais 

como os moravianos, que viviam em comunidades que formavam a “eclesiola in 

eclesia”;  João Wesley, com seu “clube dos santos”. Estes movimentos,  

especialmente João Wesley com suas “reuniões de classe”, são vistos como 

precursores do moderno movimento de pequenos grupos. Outro  argumento 

utilizado na divulgação do modelo de pequenos grupos diz respeito à sua 

praticidade. As seguintes vantagens são mencionadas: a) facilita a mobilização de 

todos os membros da igreja para a missão da igreja; b) facilita o desenvolvimento 

da comunhão entre os membros da igreja; c) a evangelização é feita através de 

relacionamentos; d) produz crescimento quantitativo e qualitativo da igreja; e)  

descentraliza o trabalho pastoral, possibilitando  que todos os membros da igreja 

recebam cuidados pastorais. Avaliação de aspectos socio-teológicos do modelo 

proposto pelo “Ministério Igreja em Células” - É preciso tomar cuidado com a visão 

teológico-sociológica simplista exposta na idéia de um cristianismo do “princípio” 

ou de uma “igreja primitiva”, que seria um cristianismo mais puro do que o 

praticado posteriormente, devido ao processo de institucionalização da religião 

cristã. Ora, a institucionalização é a coisa mais natural de todas as organizações, 

e é exatamente esse processo que dá continuidade no tempo a qualquer 

movimento surgido entre os seres humanos. A  institucionalização  estava 

presente desde o primeiro século da igreja cristã e não teve seu início apenas no 

século IV, como freqüentemente afirmam os proponentes do modelo de pequenos 

grupos. Para se evitar esse simplismo precisamos das contribuições da sociologia 

da religião. Isto porque, as ciências sociais permitem uma visão do fenômeno 

religioso, que vai além de se imaginar que os cristãos possam fazer uma volta, 

graças a práticas anti-institucionais, a um período anterior ao processo de 

institucionalização do cristianismo. Todavia, o conceito de Igreja, para alguns 



defensores da “Igreja em Células”, somente inclui àquele período inicial do 

cristianismo, que é visto como uma época em que “não havia prédios bonitos; não 

havia hierarquia; não havia seminários  teológicos; não havia escolas cristãs; não 

havia corais – havia somente grupos pequenos de crentes (...) pequenas 

comunidades” . Segundo essa perspectiva, várias mudanças ocorreram na Igreja, 

com o passar do tempo, fazendo com que a situação posterior se tornasse muito 

negativa, pois tudo não passaria de uma deturpação da pureza do cristianismo. 

Ora, essa não é a visão de Jesus, de Paulo ou de Calvino. Pois, segundo Mateus 

(18.17), Jesus já fazia, durante o seu ministério terreno, referência à Igreja 

organizada, a qual prometeu que iria estabelecer (Mt. 16.18) na terra. Nas 

Epístolas paulinas emerge uma Igreja em fase de organização, na qual a 

autoridade dos presbíteros era recomendada, numa comunidade que não estava 

necessariamente em casa, mas em um outro ambiente (1 Co 11.22). É claro que 

havia também comunidades, que se reuniam em casas de família e até em 

catacumbas, em Roma. Falta, evidentemente, aos seguidores de Witness Lee, um 

embasamento bíblico-teológico mais sério do que é a Igreja de Cristo em sua 

dupla dimensão “Igreja-movimento-evento” e “Igreja-organização-instituição”, cuja 

tensão dialética já se mostrava claramente estabelecida no período 

neotestamentário. Daí a superficialidade de afirmações do tipo:  Quando a Igreja 

mudou das casas para os prédios coisas ruins aconteceram, como por exemplo: - 

A Ceia do Senhor mudou do “simbolismo para o ritualismo”; - A Adoração,  da 

“participação para observação”;  - O Testemunho, do “relacionamento para o 

negócio”; - O Ministério, do “pessoal para o social”;- O Discipulado, do 

“aprendizado na prática para o treinamento na sala de aula”; - A Comunhão, da 

“profundidade para a superficialidade”; - O Uso dos  Dons, da  “edificação para 

causar impacto”; - A Mordomia, mudou da “entrega de coração para o 

cumprimento de tarefas”. Essa visão de uma “Igreja em Célula” viva , somente por 

estar localizada em uma casa, em oposição a uma “igreja morta”, somente porque 

se reúne em templos, pode ser  identificada por alguns  com a noção da “Igreja em 

casa ou da “Igreja Local”, mensagem pregada em várias partes do mundo pelos 

seguidores de Witness Lee, mas fortemente criticada pelos defensores das igrejas 



e denominações tradicionais, inclusive até por pentecostais sérios, entre eles os 

apologistas Natanael Rinaldi  e Paulo Romero (Desmascarando as seitas, Rio de 

Janeiro, Casa Publicadora das Assembléias de Deus, 1996), ambos então 

pertencentes ao Instituto Cristão de Pesquisas. Sociologicamente, portanto, 

nenhum grupo continua intacto ao longo da história humana, se não for 

continuamente reproduzido e se não for portador de uma memória a ser 

transmitida as novas gerações. Essa transmissão da memória se dá por meio de 

Sistemas Educacionais (o sistema escolar religioso da Escola Dominical é apenas 

uma das boas invenções da Igreja, ao longo de sua história), assim como também 

os ritos públicos, o culto comunitário, realizado em assembléias, nas quais 

publicamente se reúnem os fiéis para  o culto a Deus, utilizando-se para isso 

dogmas e doutrinas. Esses e outros elementos, presentes no processo de 

institucionalização, são elementos que garantem a  perpetuidade dos 

agrupamentos humanos. Em outras palavras, as estruturas são um mal 

necessário e indispensável, as quais dão unidade ao corpo. Não se pode usar tão 

somente a imagem de um corpo formado por células. São as estruturas corporais 

que dão unidade ao corpo, colocam-no em pé e fazem com que se unam a outros 

corpos para as batalhas da vida. Por outro lado, a metáfora organicista, embora 

usada por Paulo ao se referir a Igreja como “corpo de Cristo” (1 Co 12.12-14), tem 

a sua riqueza  teológica, mas como toda figura de linguagem, esta também tem os 

seus limites. Isto porque, a visão organicista privilegia as relações entre as partes 

do corpo, mas pouco ou nada afirma sobre as relações do corpo com o meio 

ambiente (a cultura). Essa imagem não considera devidamente a existência do 

conflito entre pessoas ou entre o ideal e o real. Porém, o panorama que aparece 

no Novo Testamento, especialmente em Atos dos Apóstolos, é de uma Igreja 

marcada por conflitos, muitos deles inevitáveis – entre cristãos e judeus, cristãos e 

pagãos e até mesmo entre cristãos. Ora, somente há conflito quando há 

comunidades maiores e até com uma certa estruturação interna. É impossível, 

portanto, imaginar que  o conflito instalado antes e durante o concílio de 

Jerusalém (At 15.5-21) tivesse ocorrido em uma Igreja cujo modelo era 

predominantemente em células espalhadas pelos lares. Não se pode negar, no 



entanto, que atualmente há muitos cristãos ligados a organismos eclesiásticos, 

quer sejam na forma de Igrejas, seitas ou denominações, que perderam desde há 

muito aquele dinamismo e flexibilidade dados pela presença do Espírito Santo na 

comunidade cristã. Em muitos casos, infelizmente, triunfou a inflexibilidade, o 

“fundamentalismo morfológico”, que é muito mais um endeusamento da forma do 

que a colocação da forma a serviço da ação missionária do povo de Deus. 

Também não se pode negar que os “novos movimentos religiosos”, sejam eles 

quais forem, possuem muito mais flexibilidade do que as instituições e 

organizações seculares. Mas, é preciso reconhecer, entretanto, que esses 

movimentos conseguem, somente em seu início, manter um distanciamento da 

estrutura e da tradição. Porém, mais cedo ou mais tarde, eles também passam a 

enfrentar o desafio da institucionalização. Ainda do ponto de vista socio-teológico, 

o modelo de Igreja em células pode subestimar a presença do pecado e de seus 

efeitos na vida social. Não é por que um grupo é grande ou pequeno que o pecado 

está ou não presente. É preciso levar a sério os efeitos contínuos do pecado sobre 

os agrupamentos humanos – seja qual for o tamanho deles. Porque, aonde estiver 

o ser humano, bastam dois ou três reunidos, ali também está presente a 

possibilidade do pecado em todas as suas dimensões. Por exemplo, o egoísmo, a 

busca da dominação e da supremacia de uns sobre outros, como forma de se 

garantir prestígio, isso ocorre sempre, independente do tamanho do grupo que se 

reúne para a adoração e compartilhamento. Também não se pode esquecer o 

risco, por exemplo, que uma confissão honesta, pública e sincera de pecados, de 

uns para os outros, e não em oculto para Deus, no quarto (Mt 6.6) como 

recomenda Jesus, pode representar para uma comunidade (em célula ou não).Há 

pecados que a sua confissão pública causa inúmeros males, tanto em pequenos 

como em grandes grupos. Todavia,  convém também enfatizar que  a confissão 

mútua de pecados, dentro de critérios de bom senso e equilíbrio (Tiago 5:16), 

pode provocar  um processo terapêutico na vida individual e coletiva.  Observa-se 

ainda no modelo de “Igreja em células” o risco do reforço do autoritarismo do líder 

da célula sobre os participantes, o orgulho do “super-crente” sobre o novato, do 

pastor e do líder sobre os líderes das partes menores. Funcionamento do modelo 



de “igrejas em células” em algumas igrejas da IPIB - A “Comissão Igreja em 

Células” não pôde acompanhar  detalhadamente as igrejas que estão valendo-se 

desse modelo dentro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Entendemos 

que isto teria sido bastante proveitoso, todavia estava fora das possibilidades de 

um grupo que realizou seu trabalho no escasso intervalo entre uma tarefa e outra.  

Porém, para avaliar a implantação do modelo de pequenos grupos em nossas 

igrejas contamos com relatos de membros da Comissão, que estão envolvidos 

com esse ministério, e com conversas informais com membros de igrejas que 

estão  desenvolvendo o referido modelo. A julgar pela literatura do “Ministério 

Igrejas em Células” o modelo de pequenos grupos seria completamente 

incompatível com o sistema presbiteriano. Vejamos o que diz Ralph W. Neighbour: 

“Já cheguei a uma conclusão: não se pode  guardar vinho novo em odres velhos! 

Espero que você  entenda isso e não procure misturar este óleo com a água 

morna das estruturas eclesiásticas tradicionais. Não escrevi este manual a fim de 

transformar estruturas eclesiásticas já existentes. Escrevi-o, isto sim, para aqueles 

milhares de comunidades cristãs que finalmente chegaram à seguinte conclusão: 

‘Fora com a vida tradicional de igreja! Não queremos transformar nada; queremos 

ser novas, assim como era nova a igreja do século I”. Entendemos que são 

afirmações, como a que foi citada acima, caracterizadas por uma estranha mistura 

de ingenuidade e furor propagandístico, que têm gerado confusão e perturbação, 

especialmente nos líderes de nossas igrejas, que tiveram contato com este tipo de 

literatura. Embora R. W. Neighbour mostre-se bastante intolerante na afirmação 

citada acima, transmitindo uma imagem de impossibilidade de adaptação  do 

modelo de “igreja em células” à realidade das igrejas tradicionais, um pouco mais 

adiante, o mesmo autor, por incrível que pareça, afirma: “Se houver possibilidade 

de trazer uma só alma para o Reino pelo fato de você ter adaptado estas páginas 

à sua situação, então faça-o”. Ainda,  sobre a possibilidade de adaptação do 

modelo de pequenos grupos  à vida de igrejas organizadas em modelos 

tradicionais, vale a pena citarmos a opinião de Howard Snyder, autor  bastante 

apreciado entre os proponentes do modelo de  pequenos grupos: “O grupo 

pequeno não requer a derrubada da igreja organizada. É possível introduzir 



grupos pequenos sem se descartar ou abalar a igreja. Porém, se  a incorporação 

dos grupos nos lares e dos grupos-célula ao ministério global da igreja for 

realizada com seriedade, alguns ajustes serão necessários e, mais cedo ou mais 

tarde, haverá discussões sobre prioridades. O grupo pequeno deve ser visto como 

um componente essencial da estrutura e do ministério da igreja e não como seu 

substituto.” O  desenvolvimento do modelo de “igrejas em células”  em nossas 

igrejas tem caminhado na direção de uma adaptação ao sistema de governo 

presbiteriano. Citamos o exemplo da experiência da 1ª IPI de Curitiba, relatado 

pelo presbítero Paulo E. Annunciação: “As células como tais são oportunas, 

especialmente por resgatarem a prática da ‘koinonia’ e garantir a consolidação dos 

novos convertidos no seio da igreja. Os cuidados que a nosso ver devem ser 

tomados: a) respeitar todos os membros da igreja que não queiram participar 

dessa novidade; b) Não permitir que este ministério interfira negativamente nos 

demais; c) Fazer os devidos ajustes para que não provoque conflito com a atual 

estrutura de nosso sistema presbiteriano, pois é possível conviver com células, 

principalmente se soubermos utilizar com muita sabedoria a liderança dos 

presbíteros na estrutura de gerenciamento das células.”   O Rev. Mathias Quintela, 

a partir de sua experiência na implantação de pequenos grupos  na 1ª IPI de 

Londrina, afirma que “o modelo é flexível e não exige mudanças de doutrina nem 

da ordem de governo adotados pela IPIB”. Lembra ainda, que “o modelo não deve 

ser simplesmente transplantado, mas adaptado à realidade da igreja local e da 

IPIB”. Desta forma, concluímos que, a utilização do modelo de pequenos grupos 

em nossas igrejas caminha na direção de uma adaptação à realidade institucional 

da IPIB. Desejamos que o trabalho desta Comissão  possa ajudar a apontar 

diretrizes para que isto ocorra de forma proveitosa para toda a Igreja. 

Considerações finais e propostas: Portanto, levando-se em consideração os 

pontos acima salientados da discussão sobre o “Ministério de Igrejas em Células”, 

a Comissão nomeada vem por meio deste texto apresentar as seguintes 

considerações finais e propostas: Considerando que a estratégia de reuniões em 

pequenos grupos contribui para mobilizar os membros de nossas igrejas para a 

evangelização - missão primordial da igreja; Considerando que a estratégia de 



reuniões em pequenos grupos contribui para a comunhão e  integração de novos 

membros à vida da igreja; Considerando que algumas igrejas ao adotarem  tal 

estratégia, demonstraram cuidado  em não ferir o sistema de governo 

presbiteriano; Considerando que, por amor à expansão do reino, devemos buscar 

sempre o aperfeiçoamento de nossas estratégias de comunhão e evangelização, 

evitando-se a sacralização de formas que já foram eficientes no passado, mas que 

no momento não correspondem aos novos desafios; Considerando que o modelo 

de reuniões em pequenos grupos denominado de “igreja em células”, tal como é 

proposto na literatura de divulgação e nos cursos proferidos pelo “Ministério 

Igrejas em Células”, preconiza que cada pequeno grupo (célula) funcione como 

uma igreja local, inclusive com a celebração dos sacramentos; Considerando que 

a propaganda  do modelo de reuniões em pequenos grupos vale-se,  em grande 

parte, de ataques gratuitos e simplistas às estruturas eclesiásticas históricas. Tais 

ataques, no contexto de nossa igreja, não contribuem em nada para que  o 

aperfeiçoamento do funcionamento das estruturas eclesiásticas seja feito pelos 

caminhos legais e pacíficos de nosso regime, antes fomentam a ilusão de que há 

uma “igreja desinstitucionalizada”; Considerando que as igrejas neo-

testamentárias, presentes em diferentes cidades, percebiam-se como parte de 

uma mesma Igreja  formando uma  “rede” ou “federação” de igrejas. Desta 

compreensão decorre a autoridade do concílio de Jerusalém (Atos 15), a 

supervisão de Paulo sobre diversas igrejas da gentilidade, bem como   o socorro   

mútuo entre as  igrejas.  No entanto, a proposta do modelo de pequenos grupos, 

em sua visão  eclesiológica, não consegue ir além da igreja local formada pela 

reunião da “células” num mesmo local.  Considerando que o modelo de pequenos 

grupos, caso seja   implantado com o radicalismo proposto em sua literatura de 

divulgação, tornar-se-á em motivo de discórdia entre membros da igreja 

contribuindo significativamente para divisões; Considerando que a Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil, como uma igreja herdeira da reforma 

protestante, de forma alguma fechou-se para mudanças, sejam doutrinárias ou 

estruturais, tendo para isso os mecanismos institucionais para discussão e 

implementação de reformas necessários para o cumprimento de sua missão, esta 



Assembleia Geral RESOLVE:  1) Levar ao conhecimento dos concílios e membros 

das igrejas que o modelo de reuniões em pequenos grupos denominados de 

“células” é uma estratégia de comunhão e crescimento de igreja e não um modelo 

de governo  alternativo ao sistema presbiteriano;   2) Recomendar aos presbitérios 

que possuam igrejas em sua jurisdição que já estão valendo-se do modelo de 

pequenos grupos, que as acompanhem cuidadosamente e envidem esforços para 

o bom funcionamento do modelo federativo; 3) Determinar que o início de 

qualquer  programa de implantação do modelo de pequenos grupos denominado 

“igreja em células” ocorra apenas após entrevista do conselho da igreja com o 

presbitério, ou com uma comissão especial designada pelo presbitério para este 

fim, o qual deverá esclarecê-los, com base em decisões da Assembleia Geral, 

quanto aos possíveis benefícios e  riscos na adoção de tal modelo; 4) 

Recomendar às igrejas que estão interessadas em implantar o modelo de 

pequenos grupos  que procurem conhecer a experiência de pastores e igrejas da 

IPIB que conseguiram adequar o modelo à estrutura e funcionamento de nossa 

denominação;  5) Esclarecer  que a participação nas reuniões de pequenos 

grupos não será obrigatória para nenhum membro não devendo haver qualquer 

espécie de discriminação entre participantes e não participantes dos pequenos 

grupos; 6) Proibir expressamente aos líderes leigos de pequenos grupos a  

celebração dos sacramentos no âmbito das reuniões denominadas “células”; uma 

vez que tal celebração é prerrogativa exclusiva do ministro ordenado, devendo 

este, na medida do possível, celebrá-los no culto público, conforme a Constituição 

da IPIB, art. 52 alínea d;  7) Criar uma comissão de doutrina, que funcione em 

caráter  permanente, com o objetivo de subsidiar, com agilidade, os concílios com 

orientações  sobre os novos movimentos religiosos e suas  implicações teológicas 

para a IPIB. Registram-se votos contrários de: Rev. Carlos Roberto Metitier, 

Presbitério Vale do Paraiba – o modelo de Igreja em células não é apenas uma 

estratégia de comunhão, mas um modelo de governo alternativo ao Sistema 

Presbiteriano, conforme expressa o próprio Ralph Neighbour Jr. e expresso na 

página 07 do documento ora aprovado”; Presb. Waldyr Alves de Souza, 

Presbitério do Ipiranga – “voto contra os itens 1 a 6 da deliberação, porquanto 



admite a possibilidade de implantar a “Igreja em Células”, quando todos esses 

itens contrariam o que consta do material das Igrejas em Célula, e portanto são 

inoperantes; Rev. José Perito Leite Rodrigues da Silva (voto contrário aos itens 1 

a 6 da resolução); Rev. Jonas Araujo –Sínodo Sul de São Paulo – “Voto contrário 

à decisão do Concílio, por entender que: 1) O projeto “Igreja em Célula” implica 

em riscos ao Sistema de Governo Presbiteriano; 2) os projetos já existentes 

produzidos “pela igreja e para igreja” seriam certamente fragilizados; 3) o que 

determina os ditos “Projetos de Crescimento” é o ‘marketing, o mercado e 

consumo religioso, e não a força do Espírito Santo; 4) tal projeto descaracterizará 

nossa identidade teológico/reformada; 5) admitir a decisão sobre a matéria é 

admitir nossa incapacidade de sonhar e fazer acontecer, com um crescimento 

saudável, seguro e verdadeiramente em comunhão; 6) mesmo que respeitados os 

critérios apresentados, não se deixaria de provocar efeitos negativos na vida da 

Igreja, que manchariam a sua história. AG 010 e 059/01 – Nomear comissão 

especial para reestudo da matéria, levando em conta as sugestões contidas no 

documento, bem como outras que sejam pertinentes, devendo apresentar parecer 

à AG o mais cedo possível. Nomeação de Comissão - Nomeia-se Comissão 

Especial de Doutrina: Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira (relator), Revs. Valdinei 

Aparecido Ferreira, Carlos Fernandes Meier, Gérson Correia de Lacerda, Éber 

Ferreira Silveira Lima, Revda. Shirley Maria dos Santos Proença, Presbs. Jônatas 

Silva Menezes, Walter Signorini, Arnold Herman Ferle e Presba. Umbelina 

Bologna. Os trabalhos são suspensos às 16:35 horas e reabertos às 17:00 horas. 

RESOLUÇÕES – Nomeia-se Comissão Especial sobre a Lei de Convivência 

Marital - Rev. Mário Ademar Fava, relator, Revs. Gerson Mendonça de 

Annunciação, Roberto Lessa, Zabulon Siqueira, Silas Silveira, Rev. Calvino 

Camargo, Vinício Nogueira, Presbs. Sidney  Luis Tizziani, Décio Machado, e 

Presba. Mathilde Signorini. Quanto aos documentos: 067/01 – 1) aprovar o 

documento na forma proposta; 2) alertar os presbitérios quanto aos riscos da não 

inscrição dos ministros jurisdicionados, no plano de previdência complementar. AG 

007/01 – dar os passos para a instalação do Sínodo Nordeste, por 

desmembramento do Sínodo Setentrional. AG 002/01 – Manter a representação 



dos três seminários como membros natos, sendo que os demais membros 

estejam desvinculados deles; 2) recomendar à CET, pela SMI e SET, estude a 

participação de um representante para os três CTMs. AG 006/01 -  incluir como 

beneficiária, na qualidade de viuva do Rev. Paulo Bueno de Alvarenga,  com teto 

de dois salários mínimos, a irmã Zilda M. Alvarenga; 2) sobre propriedade no 

Norte do País: não vender a propriedade mencionada, devendo a mesma ficar sob 

responsabilidade do Presbitério do Norte, para implantação de seu projeto de 

expansão, até a próxima reunião da AG e se, até lá, não se justificar o proposto, 

tomar medidas necessárias. AG 012/01 – Encaminhar a matéria para estudo 

conjunto, às SET e SMI; AG – 015/01 – atender à solicitação do Presbitério  de 

Botucatu, encaminhando-se a nomeação da referida Comissão. AG 021/01 -  1) 

registrar voto de gratidão e louvor ao nosso soberano Deus; 2) oficiar à IPI de 

Araçatuba e ao Presbitério a que pertence, manifestando nosso júbilo e animando-

os a persistir nessa gloriosa caminhada como Igreja de Cristo, nosso Senhor. AG 

061/01 - Aceitar a proposta, incumbindo-se a Diretoria da AG para as providências 

necessárias e cabíveis. AG 022/01 – 1) recomendar que a CET apresente a 

justificativa e os critérios que adotou para esta excepcionalidade; 2) quanto ao 

item 3, encaminhar à Assessoria Jurídica para estudo e encaminhamento de seu 

parecer à CET.AG 030/01 – 1) homologar os critérios adotados pela SET para a 

contratação de docentes, a aprovados pela CET; 2) recomendar que o 

aproveitamento de professores de outras denominações somente se efetue depois 

de constatada a inexistência de professores, ministros ou leigos da IPIB. AG 

070/01 – revogar o atual Regimento Interno da CET e determinar à Assessoria 

Jurídica a elaboração de projeto de lei ordinária que contemple as atribuições do 

Secretário Executivo e do Tesoureiro da Igreja. Nomeação da Comissão Especial 

para desmembramento do Sínodo Setentrional e instalação do Sínodo Nordeste: 

Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira, relator, Revs. José Rômulo de Magalhães, 

Laércio Oscar da Silva Júnior, Valdir Mariano de Souza e Presbs. Neilton Diniz, 

Geraldo Mendes do Nascimento, Jonatas Silva Menezes e Presba. Maria do 

Socorro Fernandes. Assume a presidência o Rev. Othoniel Gonçalves. 

RESOLUÇÕES – Quanto aos documentos: AG 043/01 -  assegurar o direito à 



reciclagem teológica aos candidatos matriculados em seminários não 

denominacionais à época da edição da resolução da medida pela CET. AG 069/01 

– 1) Estabelecer o prazo para entrega dos formulários de estatística até o dia 31 

de janeiro de cada ano; 2) estabelecer que os concílios que não cumprirem esta 

determinação sejam passíveis das sanções previstas no Código Disciplinar da 

Igreja; 3) estabelecer a data de 15 de março como prazo final para apresentação 

da estatística referente aos anos de 1999 e 2000 por parte dos concílios faltosos, 

a saber: Presbitérios: ABC, Araraquarense, Brasil Central, Carapicuiba, 

Catarinense, Central Paulista, Centro Oeste Paulista, Distrito Federal, Fluminense, 

Leste Paulistano, Litoral Paulista, , Mato Grosso-Rondônia, Noroeste Paulista, 

Norte, Oeste, Oeste do Paraná, Rio de Janeiro, Santana, Sergipe e Sorocaba. AG 

037/01 – Aprovar o Plano Diretor para o patrimônio da IPIB, ressaltando que não 

se efetuem despesas no processo que não estejam devidamente previstas no 

Orçamento da Igreja. AG 027/01 – atender o pleito e dispensar o solicitante do 

curso de reciclagem, nos termos do Artigo 42, parágrafo 2º , da Constituição da 

Igreja. Registra-se voto de abstenção dos representantes do Presbitério de 

Presidente Prudente e do representante do Sínodo Oeste Paulista; AG  029/01: 1) 

Registrar voto de gratidão e louvor ao nosso Soberano Deus; 2) oficiar  à IPI de 

Araçatuba e ao Presbitério Oeste Paulista, manifestando nosso júbilo e animando-

os a persistir nessa gloriosa caminhada como Igreja de Cristo, nosso Senhor; AG 

031/01 - 1) tomar conhecimento; 2) registrar e enviar correspondência, saudando 

a nova coordenadora; .AG 01, 04 e 058 E 060/01 – Registrar: 1) que embora a 

CET não tenha poderes para sustar as decisões da AG, a medida tomada justifica-

se, tendo em vista a preservação e unidade da Igreja; 2) voto de apreciação pela 

decisão da CET. Registram-se votos contrários: Rev. Paulo Paiva e Presb. 

Valdenir dos Santos Corrêa, do Presbitério de Maringá; Rev. Abimael Lara, do 

Sínodo Borda do Campo, da representação do Presbitério do Ipiranga e do Rev. 

Carlos Meier (item 2 da decisão). Trabalhos suspensos às 20:00 horas para o 

jantar. Trabalhos reabertos às 21:55 horas. Assume a presidência o Rev. Leontino 

Farias dos  Santos. RESOLUÇÕES – Quanto ao documento: AG 011/01 – a) 

incluir na pauta da reforma constitucional, para apresentação oportuna; b) informar 



que a Igreja não é filiada ao CONIC; c) afirmar que a IPIB não vê dificuldade em 

continuar participando dos projetos sociais desenvolvidos pela CESE – 

DIACONIA; AG 014 e 017/01 – Informar o plenário sobre decisão do antigo 

Supremo Concílio, que legislou facultando a participação da Igreja em celebrações 

ecumênicas, desde que não envolvam Sacramentos. AG 020/01 -  Negar o pedido 

de isenção, por entender que as contribuições, conforme prática já em vigor, são 

feitas por meio das Igrejas das quais as Congregações fazem parte. AG 023/01 – 

Acatar o documento e encaminhá-lo à SET para o devido pronunciamento, 

conforme solicitado no documento de origem, dará o competente encaminhamento 

burocrático à CET da Assembleia Geral para análise e possível previsão das 

mensalidades dos próximos anos. AG 064/01 – 1) Reconhecer que as contas do 

exercício 2000 apresentaram déficit significativo, no qual a despesa superou a 

receita em R$ 78.006,56, quando tratado na relação com o exercício de 1999, 

houve melhoria no desempenho financeiro da Igreja no exercício analisado 

quando tratado exclusivamente a relação entre receita e despesas no âmbito do 

mesmo exercício, por apresentar um superávit de R$ 64.314,19, apesar da 

inadimplência de  45% das igrejas jurisdicionadas; 2) determinar que a Comissão 

Permanente Exame de Contas proceda ao competente exame contábil e 

apresente, no prazo máximo de sessenta dias, o relatório conclusivo à Comissão 

Executiva da Assembleia Geral, com divulgação dos resultados aos Sínodos e 

Presbitérios; 3) determinar que critérios normativos sejam elaborados e colocados 

imediatamente em prática, com exigência de prestação de contas mensal por 

parte dos diversos departamentos da Igreja, que os recursos referentes a cada 

duodécimo de cada departamento não sejam liberados até que a prestação do 

mês anterior ocorra, sob pena de responsabilização eclesiástica, civil e penal; e 

que o resultado dessas análises sejam divulgados por meio do jornal O 

Estandarte; 4) determinar que o orçamento, a partir desta Assembléia, tenha um 

caráter bianual e que seja aprovado em Assembleia Geral Ordinária; 5) determinar 

que seja nomeada, na presente Assembléia, uma Comissão Permanente de 

Exame de Contas e do Orçamento da Igreja. Registra-se que foram prestados 

esclarecimentos sobre a suplementação orçamentária, a mais, por parte do 



Seminário de São Paulo e da SMI. AG 010 e 059/01 (parecer complementar) – 1) 

a lei de Convivëncia Marital atingirá os casos em que apenas um dos 

companheiros é convertido e o outro se recusa a submeter-se ao casamento civil 

ou quando um deles esteja legalmente impedido; 2) a lei não admite a recepção, 

em hipótese alguma, de casais que, não tendo nenhum impedimento ou óbice 

intransponíveis, se recusem a providenciar o casamento civil; 3) não considerar 

impedimento ou óbice, para efeito desta lei, os motivos de ordem meramente 

econômicos. Nada a tratar. Encerra-se a sessão aos cinco minutos do dia 04 de 

fevereiro. Na qualidade de secretário, lavrei e assino a presente ata, que também 

é assinada pelo presidente e pelo secretário executivo.  

 

  

 

ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL 

Quarta Sessão – 4 de Fevereiro de 2001. 

 

Data, Hora E Local – Dia 4 de Fevereiro de 2001, com início às 7:30 horas, nas 

dependências do Hotel Vila Verde, cidade de Avaré, Estado de São Paulo. 

Presidente – Rev. Leontino Farias dos Santos; Secretário – Rev. Hircio de Oliveira 

Guimarães. PRESENÇAS: DIRETORIA: Presidente - Rev. Leontino Farias dos 

Santos, 1º Vice Presidente - Rev. Othoniel Gonçalves, 2º Vice Presidente - Presb. 

Roberto da Freiria Estevão, 3º Vice Presidente - Rev. Edival Ferreira Brandão, 1º 

Secretário - Rev. Hírcio De Oliveira Guimarães, 2º Secretário  - Rev. Celso Cézar 

Machado, 3º secretário – Presb. Rui de Araujo Lobo. SÍNODOS: SÍNODO BORDA 

DO CAMPO - Rev. Abimael Lara; SÍNODO BRASIL SÍNODO CENTRAL - Rev. 

Jean Carlos da Silva; SÍNODO MERIDIONAL - Rev. Alceu Roberto Braga; 

SÍNODO MINAS GERAIS -  Rev. Esmael Salgado Arcas; SÍNODO OCIDENTAL – 

Rev. Adair Sérgio Eduardo Camargo; SÍNODO OESTE PAULISTA - Presb. Walter 

Signorini; SÍNODO ORIENTAL - Rev. José Aparecido dos Santos; SÍNODO 

OSASCO - Rev. Cláudio Oliver Dos Santos; SÍNODO RIO SÃO PAULO - Rev. 



Lutero Alberto Gaspar; SÍNODO SÃO PAULO - Rev. Carlos Barbosa; SÍNODO 

SETENTRIONAL - Rev. Kléber Nobre De Queiroz; SÍNODO SUDOESTE  

PAULISTA  - Rev. Clayton Leal da Silva; SÍNODO SUL DE SÃO PAULO - Rev.  

Mauro Antunes; SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ - Rev. Otoniel Borges 

Machado. REPRESENTAÇÃO PRESBITERIAL: SÍNODO BORDA DO CAMPO: 

Presbitério ABC – Rev. Getúlio de Andrade, Rev. Amós de Oliveira Costa, Presb. 

Marcelo Nicolaus, Presbitério Ipiranga – Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, Rev. 

Hilder Campagnucci Stutz, Presb. João Américo dos Santos, Presb. Waldir Alves 

de Souza; Presbitério Litoral Paulista – Presb. Claudete Lorena, Rev. Silas Soares 

Reis, SÍNODO BRASIL CENTRAL: Presbitério Brasil Central – Rev. Ézio Martins 

de Lima; Rev. Valdeilson Casimiro de Oliveira; Presba. Gisele Rezende Fermínio 

Casimiro de Oliveira; Presbitério Distrito Federal – Rev. Silas Silveira, Presb. 

Dineu Mazzali Seixas, Presb. Genésio Moutinho Machado. SÍNODO  

MERIDIONAL: Presbitério Paranaense – Rev. Francisco Elias Delfino, Rev. Décio 

Machado de Oliveira, Presb. Paulo César Leiroz, Presb. Assel Alves de Oliveira; 

Presbitério Sul do Paraná – Rev. Carlos Fernandes Meier, Rev. Jean Carlos 

Selleti, Presb. Teodoro Mayer Schilsky; Presbitério Londrina – Rev. Mathias 

Quintela de Souza, Rev. Marco Antônio Barbosa, Presb. Elizabeth Maria Alves, 

Presb. Wilson Ferreira da Silva; Presbitério Catarinense – Rev. Luis Alberto 

Mendonça Sabanay, Rev. Euclides Luiz do Amaral, Presb. Décio João Machado; 

SÍNODO - MINAS GERAIS: Presbitério Sudoeste de Minas – Rev. Juraci Morais 

Cabral, Rev. Ademir Pereira da Silva, Presb. Nilson Cândido Ferreira, Presb. 

Benjamim Tércio Nogueira, Presbitério São Paulo – Minas – Rev. Ablandino 

Saturnino de Souza, Rev. Walter Guilherme Ferreia Salles, Presb. Maurílio Clóvis 

dos Santos, Presb. Umbelina Bologna; Presbitério Sul de Minas :Rev. Galdino 

Acassio Gomes da Silva, Rev. Denis de Almeida Pinto, Presb. Isacar Andrade, 

Presb. Daniel Caixeta Policarpo. SÍNODO OCIDENTAL: Presbitério Campinas: 

Rev. Calvino Camargo, Rev. Wellington Barboza de Camargo, Presb. Luiz Ribeiro 

da Silva, Presb. Alyrio Arruda Filho; Presbitério Noroeste Paulista – Rev. Edson 

Avelino da Silva, Rev. Marcos Roberto dos Anjos Pinto, Presb. Baptista Belloti, 

Presb. Gildo Feltrin; Presbitério Araraquarense – Rev. Ricardo José Bento, Rev. 



Antônio Carlos Alves, Presb. José Del Ré, Presb. Adalberto Jorge da Rosa; 

Presbitério Oeste – Rev. Marcos Nunes da Silva, Rev. José Sanches Vallejo Neto, 

Presb. José Ailton Claudino, Presb. Antonio Camilo Neto. SÍNODO OESTE 

PAULISTA: Presbitério Centro Oeste Paulista – Rev. Agnaldo Pereira Gomes, 

Rev. Osvani de Oliveira Silva, Presb. Aparecido Vieira Paes, Presbª Nair Borges 

Birsenek; Presbitério Presidente Prudente – Rev. Paulo de Mello Cintra Damião, 

Presb. Francisco Severiano de Oliveira, Presb. Mathilde De Toledo Signorini, 

Presbitério Assis: Rev. Odi Becker Brisola, Rev. Valmir Machado Ribeiro, Presb. 

Roberto da Freiria Estevão, Presb. Saulo Porto da Silva. SÍNODO ORIENTAL: 

Presbitério Santana –Revda. Shirley Maria dos Santos Proença, Presbitério 

Freguesia – Rev. Carlos Augusto Prado de Oliveira, Rev. Rivaldo da Silva Xavier, 

Presb. Moacir Benvindo de Carvalho e Presb. Renê Bernardo Senna;  Presbitério 

Bandeirante – Rev. Izaías de Souza Carvalho, Rev. Saul Ramos de Oliveira, 

Presb. Osair Cândido Leite, Presb. Valter de Jesus Alves, SÍNODO OSASCO: 

Presbitério Carapicuiba – Rev. Gildo Francisco Lopes, Rev. Natã Gueronimo 

Brasa, Presb.Mesach Antônio de Oliveira, Presb. José Aparecido Correa. 

Presbitério Novo Osasco – Presb. Miquéias Fonda da Silva, Rev. Eliseu Fonda da 

Silva, Rev. Vagner Roberto Mango, Presb. Milton Pereira Magalhães; Presbitério 

Osasco: Rev. Dimas Barbosa Lima, Rev. Gerson Correia de Lacerda, Presb. 

Eduardo Gouvêa Mendonça. SÍNODO RIO – SÃO PAULO: Presbitério Vale do 

Paraíba: Rev. Natanael da Mata Costa, Rev. Carlos Roberto Metitier, Presb. 

Joaquim Ribeiro, Presb. Antonio Campos Rodrigues, Presbitério Fluminense: Rev. 

Weber Orlando Braidotti, Rev. Selmo Cândido de Oliveira, Presb. Charles Cesar 

de Abreu, Preb. Vantuil Gomes dos Anjos; Presbitério Rio de Janeiro: Rev. 

Silvanio Silas Ribeiro Cabrial, Rev. Éder Araújo Ferreira, Presb. Jefferson Drilard. 

SÍNODO SÃO PAULO: Presbitério São Paulo: Rev. Esny Cerene Soares, Rev. 

Leonildo Silveira Campos, Presb. Francisco de Almeida, Presb. Paulo Rodrigues 

Costas; Presbitério Paulistano: Rev. Venício Nogueira, Rev. Gilberto dos Santos, 

Presb. David Antonio da Silva, Presb. Abnaziel Ricardo Freitas; Presbitério Leste 

Paulistano: Rev. Luiz Pereira de Souza, Rev. Mário Ademar Fava, Presb. João 

Batista Navarro, Presb. Cilas Stropa. SÍNODO  SETENTRIONAL: Presbitério 



Norte – Rev. Valdir Mariano de Souza. Presbitério Amazonas: Rev. Sérgio 

Francisco dos Santos, Rev. Raimundo Nonato Damasceno. Presbitério Sergipe – 

Rev. Zabulon Siqueira, Presb. Jônatas Silva Meneses, Presb. Neilton Diniz Silva. 

Presbitério Ceará – Rev. José Perito Leite Rodrigues da Silva, Rev. Áureo 

Rodrigues de Oliveira, Presba. Maria do Socorro Fernandes. Presbitério Nordeste: 

Rev. Rubens Diender de Oliveira Lima, Rev. Jango Magno Fernandes Miranda; 

Presbitério Bahia: Rev. José Romulo de Magalhães Filho, Presb. Geraldo Mendes 

do Nascimento. Presbitério Pernambuco: Rev. Laércio Oscar da Silva Júnior. 

SÍNODO SUDOESTE  PAULISTA: Presbitério Ourinhos - Rev. Silas de Oliveira, 

Rev. João Batista de Souza, Presb. Marcos Gomes, Presb. Oswaldo Brito de 

Moraes; Presbitério Botucatu – Rev. José Carlos Volpato, Rev. João Luiz Furtado, 

Presb. Nelson Silva Lara, Presb. Renato Cavallini. Presbitério Central – Paulista: 

Rev. Lutero de Oliveira Messias, Rev. Valdemar de Souza, Presb. Varlino Mariano 

de Souza, Presb. Eziquiel Gomes de Oliveira. SÍNODO  SUL DE SÃO PAULO: 

Presbitério Votorantim – Presb. Eliezer Jaci de Gois Vieria, Presb. Augusto Sérgio 

Vasconcelos de Assumpção; Rev. Jonas Gonçalves, Rev. Heitor Beranger Júnior, 

Presbitério Sorocaba: Rev. Gessé Moraes de Araújo, Rev. Lísias Oliveira dos 

Santos, Presb. José Maria Siqueira, Presb. Sérgio Florindo Leite; Presbitério Sul 

De São Paulo: Rev. Florisval Carbona Costa, Rev. Ezequias Pires de Camargo, 

Presb. Eli Teixeira de Lima. SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ: Presbitério 

Arapongas – Rev. Carlos Jeremias Klein, Rev. Edrei Daniel Vieira, Presbitério 

Oeste Do Paraná: Rev. Vivaldino Neves Queiroz, Rev. Geraldo Matias Ferreira, 

Presb. Hanani Lara; Presbitério Maringá – Presb. Renato Antônio Dalla Costa, 

Presb. Valdenir Santos Correia; Rev. Emílio Carlos Barbosa, Rev. Paulo César 

Colussi Riva,  Presbitério Mato Grosso Do Sul – Rev. Jurandir Pires de Oliveira, 

Rev. Ezequiel Luz, Presb. Jézu Emerick Guimarães, Presbitério Norte do Paraná: 

Rev. Uriel Silveira, Rev. João Batista de Morais, Presb. Sidney Luiz Tizziani. 

Presb. Cleverson Flor da Rosa, OUTRAS PRESENÇAS – Rev. Éber Ferreira 

Silveira Lima, secretário executivo; Presb. Alcy Thomé da Silva, tesoureiro. 

Ausências - SÍNODOS - Ocidental  e Sudoeste  Paulista, Presbitério Mato Grosso 

– Rondônia.  Há “quorum”. Após os exercícios devocionais, dirigidos pelo Rev. 



Assir Pereira, seguem-se os trabalhos desta Assembleia Geral. É lida aprovada a 

ata da terceira sessão, sem observações. RESOLUÇÕES – Relatório da 

Comissão Especial sobre Código Eleitoral – 1) acrescentar ao artigo 8º do 

Regimento Interno da AG a expressão: “e empossados conforme regulamentação 

eleitoral”; 2) acrescentar ao inciso V, do Artigo 42, do referido Regimento, a 

expressão: “salvo no caso da posse das diretorias dos Presbitérios e Sínodos”; 

acrescentar dois parágrafos, no artigo 14, do Código Eleitoral, com a seguinte 

redação: “Parágrafo Primeiro – A posse dos eleitos dar-se-á numa sessão solene 

da Comissão Executiva da Assembleia Geral, no prazo mínimo de 30 e no máximo 

de 60 dias, em data e local de comum acordo entre a Diretoria eleita e a que 

encerra o mandato”; “Parágrafo Segundo – No período de transição, a  diretoria 

eleita terá direito de Ter acesso a todos documentos e procedimentos na vida 

administrativa da Igreja, para isso contando com todo apoio e atenção da Diretoria 

que encerra o mandato”. Registram-se votos contrários de: Revs. Antonio Carlos 

A. Pereira e Agnaldo (Presbitério Araraquarense) e Rev. Carlos Barbosa 

(Presbit[erio Leste Paulistano). Nomeação da Comissão Permanente de Exame de 

Contas:  Presb. Walter Signorini, relator, Presbs. Luis Ribeiro da Silva e Saulo 

Porto da Silva, Revs. Luis Pereira e Pedro Sanches Vierma. Relatório da 

Comissão de Exame de Atas e Atos dos Livros dos Sínodos e Comissão 

Executiva – 1) Recomendar aos Sínodos um maior zelo quanto à grafia e 

ortografia de suas atas. 2) quanto ao livro do Sínodo Brasil Central, notificar o 

Sínodo para nomear um de seus membros, para rastrear o livro, procurando com 

o Conselho onde o Rev. Joaquim pastoreava e também com sua viuva. Caso o 

livro não seja encontrado, iniciar outro livro e registrar o ocorrido. 3) Aprovar as 

atas dos Sínodos que seguem, com as respectivas observações: Secretaria 

Executiva - AG - 039/01 - Livro de Atas – anos 1999 e 2000 – 1) Na forma técnica 

o livro não obedece as normas da AG contidas no Guia de Lavratura Eletrônico de 

Atas. 2) na ata da reunião de 27 de fevereiro de 2000, folha 29, linhas l09, 10 e 11, 

onde constou: “ A formação de uma reserva para pagar o empréstimo no valor de 

R$ 100.000,00 “ na verdade , trata-se de “abertura de linha de crédito no valor de 

R$ 100.000,00, junto ao Bradesco” (segundo informação do relator da Comissão 



Permanente de Exame de Contas da Tesouraria); 3) Ata da reunião de 10 de 

Novembro de 2000, folha 47, linhas 17, 18 e 19 – consta apenas “CET 212, 

Relatório da Comissão de Exame de Contas da Tesouraria da IPIB, referente ao 

ano de 1999”: faltou consignar a aprovação das referidas contas, conforme o 

parecer que foi aprovado pela CET; 4 – Página 33 – CET 87, referente à 

suspensão da entrada em vigor das Ordenações Litúrgicas: a) entende-se que tal 

atitude foi sensata e trouxe benefícios para a vida da Igreja; b) questiona-se a 

competência da Comissão Executiva para tomar tal decisão. Observação: 

conforme informações prestadas pelo relator da Comissão Permanente de Contas 

e confirmadas pelo Tesoureiro da Igreja, foi solicitado e aprovado o empréstimo de 

R$ 240.000,00 junto ao Bradesco, para ser quitado no prazo de 24 meses, com 

juros de 1,5% mensais, além da T.R., o que não consta em ata. Sínodo Oeste 

Paulista AG - 048/01 - Livro de Atas – Aprovado sem observações; Sínodo 

Meridional AG - 049/01 - Livro de Atas – consta na ata de 06 de março de 1999 

justificativa de ausências da reunião anterior, e horário regimental dos trabalhos; 

na página 17 aparece o relatório da comissão de exame da tesouraria e náo 

consta a aprovação pelo plenário; ata de 5 de junho de 1999 – no Estatuto 

transcrito, a numeração dos artigos 11 a 18 aparecem em ordinal quando o certo é 

cardinal. Sínodo Minas Gerais AG - 050/01 - Livro de Atas – aprovado sem 

observações. Sínodo Osasco AG - 051/01 - Livro de Atas – página 10, linha 32, 

consta que o presbítero Messachi justificou ausência do Presbitério na reunião do 

Sínodo alegando ‘negligência’ e o Sínodo acatou sem nenhuma observação 

quanto a este ato. Entendemos que deveria haver maior zelo quanto às 

justificativas dos ausentes; página 11, linhas 15 a 18 – consta o encaminhamento 

de documentos do Presbitério de Osasco para a Assembleia Geral, mas não há 

menção da quantidade e conteúdo desses documentos. Sínodo  Oriental AG - 

052/01 - Livro de Atas – página 51, linha 28 – consta autorização para a Comissão 

Executiva aprovar as atas da reunião e a transcrição da ata da reunião anterior a 

qual não foi feita. Sínodo Rio-São Paulo AG - 053/01 - Livro de Atas – aprovado 

com as observações: Ata No. 20, de 03 de Março de 1999: página 55, falta o 

registro do ato de intervenção, conforme decisão da Assembleia Geral, em 01 de 



Fevereiro de 1999 bem como as observações e decisões relativas ao  Sínodo; 

página 56, verso – o nome do Rev. Rogério é mencionado de forma incompleta. 

Sabe-se através de atas posteriores que o seu nome é Rogério Carvalho Lima e 

que não é pastor, mas membro da 1a. IPI de Volta Redonda; página 57, na 

transcrição da ata de 05 de Setembro de 1998, há uma decisão daquele concílio 

em relação ao Rev. Enéias de Oliveira Peguraro, nos seguintes termos: “converter 

a sanção de desapontamento decretada ao Rev. Enéias, pelo Presbitério do Vale 

do Paraíba, em pena de suspensão por tempo determinado, desde a data da 

sentença até o presente momento dando-se por devidamente cumprida”. 

Observações – 1) não existe no Código Disciplinar a sanção de desapontamento. 

2) Supondo ter ocorrido naquela oportunidade o despojamento do referido 

ministro, não foram adotados os procedimentos legais para a devida reintegração. 

Ainda nessa ata, datada de 05 de Setembro de 1998, página 56, os Revs. Felipo 

Blancato e Cleibe de Morais Palone, são chamados “ procuradores, presentes 

àquela reunião”. Esta é uma figura estranha. Ata No. 22, de 23 de março de 1999: 

página 61, na transcrição da ata de 19 de Dezembro de 1998, a mesma consta 

que deve haver um número, que por sua vez, não é mencionado; página 62, 

verso, ainda na transcrição daquela ata, o Sínodo elegeu dois ministro para 

representantes junto ao então Supremo Concílio e omitiu a eleição de presbíteros; 

Ata 23, de 20 de maio de 1999: página 63, verso, foi registrado o recebimento de 

comunicação da Secretaria Executiva da IPIB, nos seguintes temos: “informando o 

recebimento de uma carta da IPI Central de Taubaté-SP, na qual é comunicada a 

decisão de renúncia da jurisdição eclesiástica da IPIB, tomada em assembléia 

extraordinária do dia 28 de março de 1999”. Observação – A Comissão 

Interventora ao tomar conhecimento e registrar o fato, não consta que tenha 

tomado qualquer providência; ata 24, de 07 de junho de 1999: página 63, verso, 

registra a comunicação do Presbitério do Vale do Paraíba, informando a 

‘realização de reunião extraordinária do mesmo, em março último, com a 

finalidade de assumir a jurisdição da IPI Central de Taubaté-SP e comissionar 

pastor e representante da Igreja’ e, ainda, ‘que o Presbitério comunica não ter 

tomado nenhuma decisão em virtude do não comparecimento do pastor e 



representante da igreja’. Observação: nenhuma providência foi tomada, ou pelo 

menos registrada, pela Comissão Interventora, em relação ao fato; ata 25, de 11 

de março de 2000: página 64, a ata registrada é do Sínodo funcionando 

normalmente em reunião extraordinária, sem que conste a transmissão de ato por 

quem de direito, fazendo com isso, cessar o trabalho de intervenção da Comissão. 

Sínodo São Paulo AG - 054/01 - Livro de Atas  - aprovado com as seguintes 

observações: ata 16, folha 58, verso, linhas 17 e 18 – o segundo secretário Rev. 

Osny, foi eleito com 6 votos em primeiro escrutínio, quando havia 17 votantes; 

folha 58, verso, última linha e folha 59, linhas 1 a 3, o secretário encerra a reunião, 

quando deveria ser ‘encerramento da sessão’; folha 59, linha 6, inicia-se a ata 17, 

quando deveria ser abertura da segunda sessão  da reunião, iniciada na ata 16; 

folha 59, linha 23, é citada a leitura da ata da sessão anterior, quando está 

transcrita uma ata. Na ata 17, que deveria ser 16, folha 60, linhas 2 e 3, o Sínodo 

tem uma poupança aberta em nome de seu tesoureiro. Que se oriente esse 

Sínodo e os demais a regularizarem esta questão; na ata 17, que deveria ser 16, 

folha 61, linhas 1 a 5, cita-se a continuidade do secretário permanente e também 

do tesoureiro em suas respectivas funções, sem constar a forma de suas 

reconduções (eleição ou outra forma). Sínodo Setentrional AG - 055/01 - Livro de 

Atas – aprovada com as seguintes observações: a ata da Sessão de Abertura 

consta o horário regimental para sessão do dia seguinte das 14:00 h às 18:00 h, 

mas a ata da sessão do dia seguinte teve início as 22:00 horas e encerramento às 

24:00 horas; foi ‘nomeado’  como representante junto à Comissão Executiva, 

quando deveria ser ‘eleito’, conforme a Constituição; não consta no final das atas 

o encerramento formal. Ex. Eu, secretário, lavrei a presente ata que vai assinada 

por mim e pelo presidente. Registram-se os parabéns ao Sínodo, pelo zelo com 

que examinou as atas e os atos dos livros dos concílios. 

Sínodo Vale do Rio Paraná AG - 056/01 - Livro de Atas – aprovado com as 

seguintes observações: página 36, linha 7 – não consta o número da ata de 02 de 

dezembro de 2000; página 37 –  linha 21 – consta ‘eleição da mesa executiva’ 

onde deveria constar ‘ .... da Diretoria do Sínodo’; não consta horário regimental; 

não consta suspensão da sessão para os trabalhos das comissões; página 36, 



verso, linha 9 e seguintes – a comissão ‘aprova’ a movimentação financeira do 

Sínodo: o termo deveria ser ‘propõe’ aprovação da movimentação financeira; 

página 36, verso, linha 30 – registra ausência de livros de dois presbitérios e não 

registra nenhuma observação quanto a essa atitude; página 37 – Relatório da 

Comissão de Papéis e Consultas, trazendo seu parecer, mas não consta na ata a 

entrada de documentos, bem como seus assuntos; página 37, verso, linha 19 – 

registra que o secretário executivo foi ‘escolhido e aprovado’ pelo plenário, 

contrariando assim o Artigo 114 da Constituição.Às 10:15 horas são suspensos os 

trabalhos para que esta Assembleia passe a funcionar como Assembleia Geral da 

Associação Betel. Os trabalhos são reabertos às 11:25 horas. RESOLUÇÕES – 

Quanto aos documentos: AG 044/01 – 1) aceitar os pedidos de substituição dos 

representantes da IPIB junto ao IEPG, registrando voto de agradecimento aos 

Reverendos Antonio Gouveia de Mendonça e Abival Pires da Silveira, pelos 

relevantes serviços prestados junto àquela instituição, e que se oficie; 2) 

homologar os nomes indicados pela SET, Reverendos Leonildo Silveira Campos e 

Clayton Leal da Silva. AG 042/01 – Designar a FEC Pereira para ser o órgão 

mantenedor, dispensando-se a criação de uma nova Entidade. Enviar os 

documentos remanescentes e seus respectivos pareceres à CET para análise e 

aprovação, com  comunicação dos resultados aos Presbitérios e Sínodos, a saber: 

Registram-se votos contrários dos Revs. José Sanches Vallejo Neto e Carlos 

Meier. RESOLUÇÕES - Convocar uma reunião extraordinária da AG para decidir 

sobre os documentos não apreciados nesta reunião em data a ser determinada 

pela CET.  Registra-se o fato histórico da participação, pela primeira vez, de uma 

pastora, em reunião da AG da IPIB. São dados os passos para o encerramento. 

Registra-se a tristeza do concílio pelo falecimento de pastores e líderes da Igreja 

durante o ano 2000. Suspendem-se os trabalhos às 12:00 horas. Trabalhos 

reabertos ás 12:30 horas para a celebração do Culto de Encerramento da 

Assembleia Geral, tendo como pregador o Rev. Leontino Farias dos Santos. Nada 

a tratar. Encerra-se a sessão e, com ela, encerram-se os trabalhos desta 

Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Na qualidade de 



secretário, lavrei e assino a presente ata, que também é assinada pelo presidente 

e pelo secretário executivo.  

 

 

  

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA 

PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL 

PRIMEIRA SESSÃO - Dia 19 de Maio de 2001. 

 

Data, hora e local – Dia 19 de maio de 2001, com início às 8:15 horas, no Centro 

Mariápolis, Vargem Grande, SP. Presidente – Rev. Leontino Farias dos Santos, 

Presidente; secretário – Rev. Hircio de Oliveira Guimarães. PRESENÇAS – 

Diretoria -  Rev. Leontino Farias dos Santos, Presidente, Rev. Othoniel Gonçalves, 

primeiro vice presidente, Presb. Roberto da Freiria Estêvão, segundo vice 

presidente, Rev. Edival Ferreira Brandão, terceiro vice presidente, Rev. Hircio de 

Oliveira Guimarães, primeiro secretário, Rev. Celso Cézar Machado, segundo 

secretário, Presb. Rui Araujo Lobo, terceiro secretário. REPRESENTAÇÃO 

SINODAL E PRESBITERIAL - Rev. Eduardo  Galasso Faria; Presbitérios: ABC: 

Revs. Amós de Oliveira Costa, -  Sínodo Borda do Campo; Rev. .Getúlio de 

Andrade, Presbs. Luiz Antônio Vieira Jr  e Presb. Marcelo Nikolaus; Ipiranga: 

Presbs. João Américo dos Santos e RicardoRevs. Valdinei Aparecido Ferreira e 

Hilder Campagnucci Stutz; Litoral Paulista: Presb. Adilson Antônio, Presbª. 

Claudete Lorena, Revs. Helinton Rodrigues Zanini Paes e Rev. Silas Soares Reis; 

Sínodo Brasil Central: Rev. Jean Carlos da Silva; Presbitérios: Brasil Central; Rev. 

Ézio Martins de Lima; Distrito Federal- - Presbs. Dineu Mazzali Seixas, Genésios 

Moutinho Machado e Revs. Silas Silveira e Rubem Maria de Paula; Mato Grosso-

Rondônia -Presb. Benedito de Almeida; Sínodo  Meridional - Rev. Márcio Borges 

Ribeiro; Presbitérios: Catarinense - Rev. Luís Alberto Mendonça Sabanay e Presb. 

Décio João Machado; Paranaense: Presbs. Assél Alves de Oliveira, Paulo Cézar 

Leiroz; Revs. Francisco Elias Delfino e João Batista Pedroso; Sul do Paraná: 



Revs. Carlos Fernandes Méier e Jean Carlos Selleti; Sínodo Minas Gerais -

Rev.Rodolfo José de Araujo; Presbitérios: Sul de Minas: Rev. Esmael S. Arcas; 

Londrina; Presbª. Elizabeth Maria Alves, Presb. Helcio Passos; Revs. Mathias 

Quintela de Souza e Marco Antonio Barbosa; Sínodo Nordeste; Re. Jorge Antonio 

Rodrigues Barbosa; São Paulo-Minas: Presb. Maurilio Clóvis dos Santos, Presbª. 

Umbelina Bologna, Rev. Walter Guilherme F. Salles; Sudoeste de Minas: Revs. 

Ademir Pereira da Silva, Juraci Moraes Cabral; Sínodo Ocidental - Presb. Adair 

Sérgio Camargo; -Presbitérios : Araraquarense: Presbs. Adalberto Rosa, Luiz 

Marcos Carai, Revs. Ricardo José Bento e Antônio Carlos Alves; Campinas: 

Presbs.  Alyrio Arruda Filho, Luiz Ribeiro da Silva, Revs. Nilson Shoguen 

Dakuzaku e Wellington Barbosa de Camargo; Oeste: Presbs. José Haylton 

Claudino, Renê Ribeiro da Silva, Revs. José Sanches Valejo Neto e-Marcos 

Nunes da Silva; Sínodo Oeste Paulista; Presbitérios: Noroeste Paulista; Rev. 

Osmair Martins Garcia e Presb. Gildo Feltrin; Assis: Rev. Israel Marcos da Silva, 

Odi Becker Brizola, e Presb. Saulo Porto da Silva; Centro Oeste Paulista: Revs. 

Adalberto Viana da Cruz, Osvani de Oliveira Silva e Presbª. Nair Borges Birsenek; 

Presidente Prudente: Revs Juliano Sanchez Lopes e Reinaldo de Almeida dos 

Santos; Sínodo Oriental – Presb. Wagner  Jardim da Costa; Presbitérios: 

Bandeirantes: Rev. Saul Ramos de Oliveira, Presbs. Nelson Lacerda da Silva e 

Walter de Jesus Alves; Freguesia: Rev. Rivaldo da Silva Xavier, Presb. Moacir 

Benvindo de Carvalho; Santana: Revª. Shirley dos Santos Proença; Presbª. Janete 

Cabelo Terra e Presb. Ocimar F. de Oliveira e Silva; Sínodo de Osasco Rev. 

Cláudio Oliver dos Santos; Presbitérios: Carapicuíba: Revs. Gildo Francisco Lopes 

e Natã Gerônimo Braga Presbs. José Aparecido Corrêa, Mesach Antônio de 

Oliveira; Novo Osasco: -Revs. Eliseu Fonda da Silva,  Wagner Roberto Mango, 

Presbs. Milton Pereira Magalhães e Miqueias Fonda da Silva; Osasco: Revs. 

Dimas Barbosa Lima e Gerson Correia Lacerda; Sínodo Rio-São Paulo – 

Presbitérios: Fluminense: Presbs. Darlan Leite de Azevedo, Vantuil Gomes dos 

Anjos, Revs. Selmo Cândido de Oliveira e Weber Orlando Braidotti; Rio de 

Janeiro: Rev Lutero Alberto Gaspar; Vale do Paraíba: Revs. Carlos Roberto 

Metitier, Presbs. João Fernandes, Joaquim Ribeiro Filho e Rev. Natanael M. 



Costa; Sínodo São Paulo: Presbitérios: Leste Paulistano - Presb. João Batista 

Navarro, Silas Stroppa, Revs. Carlos Barbosa, Mário Ademar Fava; Paulistano: 

Presbs. Abnaziel Ricardo de Freitas, David Antônio da Silva, Revs. Esli Queiroz 

Rosa e Venício Nogueira; São Paulo:  Presbs. Francisco de Almeida, Rev. 

Leonildo Silveira Campos; Sínodo Setentrional: Rev. Valdir Mariano; Presbitérios: 

Ceará: Revs. Aureo Rodrigues Oliveira, e Mardônio Souza Pereira; Sergipe: 

Presbs. Jonatas Silva Medeiros, Presb. Neilton Diniz Silva e Rev. Zabulon 

Siqueira; Sínodo Sudoeste Paulista - Rev. Clayton Leal da Silva; Presbitérios: 

Botucatu: Presb. Celso Vieira, Nelson Silva Lara, Revs. João Luiz Furtado e Rev. 

José Carlos Volpato; Central Paulista: Presb., Varlino Mariano de Souza, Revs. 

Lutero de Oliveira Messias e Valdemar de Souza; Ourinhos: Rev. João Batista de 

Souza, Silas de Oliveira, Presbs. Marcos Gomes e Moisés da Silva Nogueira; 

Sínodo Sul de São Paulo - Rev. Mauro Antunes; Presbitérios: Sorocaba: Rev. 

Gessé Moraes de Araújo, Lysias Oliveira dos Santos, Presbs, José Maria Siqueira 

Sérgio Florindo Leite; Sul de São Paulo: Presb., Edson Hessel, Revs. Ezequias 

Pires de Camargo e Florisval Carbona Costa; Votorantim: Presbs. Augusto Sérgio 

V. Assumpção, Eliezer Jaci de Góes Vieira, Rev.. Jonas Gonçalves ; Sínodo Vale 

do Rio Paraná- Presbitérios: Arapongas: Rev. Edrei Daniel Vieira e Waldomiro 

Ribeiro de Jesus; Mato Grosso do Sul: Presbs. Abizai Machado, Jézu Emérik 

Guimarães, Revs. Jurandir Pires de Oliveira; Norte do Paraná: Presb. Daniel de 

Lima e Rev. Uriel Silveira; Oeste do Paraná: Rev. Geraldo Matias Ferreira e Presb. 

Hanani Lara. Há quorum. Registra-se a AGENDA DE TRABALHOS: dia 19 – 8:00 

hs. Culto de Abertura; 9:00 hs. Verificação de presenças; encaminhamento do. s 

documentos remanescentes da AGO de Avaré-SP; suspensão dos trabalhos para 

atividades das Comissões nomeadas; 12:00 hs. – Almoço; 13:30 hs. Reabertura 

dos trabalhos, com plenário; 1600 hs. Café; 16:15 hs. Plenário – decisões. 18:00 h 

- Jantar; 22:00 hs. Encerramento da sessão. Dia 20 de maio – 7:30 hs. Exercícios 

devocionais; 8:00 hs. - Plenário (Assembleia da Associação Bethel); 12:00 hs. 

Almoço e encerramento do Concílio. Os trabalhos são iniciados com o Culto de 

Abertura, tendo como mensageiro o Rev. Edival Ferreira Brandão. O Sr. 

Presidente declara abertos os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária da 



Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. O Rev. Aureo Rodrigues de Oliveira, 

presidente da Comissão Especial de Organização do Sínodo do Nordeste, presta 

informação verbal sobre a instalação do novo Sínodo, em cerimônia especial na 

Primeira IPI de Natal, RN. O Sínodo do Nordeste passa a jurisdicionar os 

Presbitérios: Bahia, Pernambuco Alagoas, Sergipe e Nordeste transferidos do 

Sínodo Setentrional a quer pertenciam. Comunica que o presidente do Sínodo do 

Nordeste é o Rev. Jorge Antônio Rodrigues Barbosa. Em conseqüência, dá-se 

assento ao Sínodo do Nordeste e ao seu representante, Rev. Jorge Antônio 

Rodrigues Barbosa. ENTRADA DE DOCUMENTOS – origem, número e resumo 

do documento: AG – 003/01-Secretaria Executiva/ CET – Encaminha vários 

relatórios de atividades de secretarias e departamentos da Igreja: CET 164, 

proveniente do representante da IPIB junto à CF 2000 (relatório de atividades  e  

de participação); CET 170, proveniente da Associação Betel (relatório de 

atividades do Ambulatório de  Palmas); CET 171, proveniente do Seminário 

Teológico de Fortaleza (relatório de atividades); CET 186, proveniente da 

Secretaria de Ação Pastoral (relatório de atividades); CET 190, proveniente da 

Secretaria de Educação Teológica (relatório de atividades); CET 191, proveniente 

da Secretaria de Crianças (relatório de atividades); CET 202, proveniente da 

Secretaria de Educação Cristã (relatório de atividades); CET 205, proveniente da 

Secretaria de Missões (relatório de atividades); CET 207, proveniente do Projeto 

"Pequenas Igrejas, Grandes Ministérios" (relatório de  atividades); CET 214, 

proveniente da Comissão de Patrimônio (relatório de atividades); CET 215, 

proveniente da Comissão Especial "Casas-Lares" (relatório de atividades); CET 

216, proveniente da Secretaria de Adultos (relatório de atividades). AG - 005/01-

Secretaria Executiva/ CET - Proposta  para alteração do atual método de 

contribuição para AG - 006/01-Secretaria Executiva/ CET – Proposta para reforma 

da Constituição e outras (CET 40, 41, 48, 65 e 75). AG - 016/01-Presbitério 

Ourinhos - Proposta sobre folha oficial de estatística. AG - 018/01-Presbitério 

Ourinhos - Consulta sobre recepção de membros. AG - 019/01-Presbitério de 

Presidente Prudente - Propõe adoção de lei ordinária para alguns artigos da 

Constituição da IPIB. AG - 021/01-Presbitério Ourinhos - Consulta sobre ofício 



diaconal e a disponibilidade ativa. AG - 024/01-Presbitério de Presidente Prudente 

- Propõe nomeação de Comissão para o levantamento e a análise de relevância 

das leis ordinárias da IPIB e outras providências. AG - 028/01-Presbitério Centro 

Oeste Paulista - Propõe emenda à lei ordinária sobre lavratura de atas por meio 

eletrônico. AG - 032/01-Sínodo Vale do Rio Paraná - Solicita aprovação de 

Estatuto Sinodal. AG - 033/01-Fundação Eduardo Carlos Pereira – Encaminha 

relatório de atividade da FECP  durante o ano de 2000. AG - 040/01- 

Diretoria/Secretaria Executiva - Relatório de atividade da Diretoria e da Secretaria 

Executiva – 2000. AG - 045/01-Secretaria de Educação Teológica  - Apresenta 

relatório sobre vistoria pós-obra no edifício do Seminário de São Paulo. AG - 

046/01- Comissão Executiva/Secretaria Executiva - Parecer sobre dispositivos 

constitucionais. AG - 057/01-Vários Conciliares - Propõe criação de Coordenadora 

da 3ª Idade. AG - 068/01 - Comissão Interventora (Presbitério Litoral Paulista)  - 

Pedido de reconsideração de matéria sobre o Rev. José Benedito Moreira 

Sebastião. AG - 072/01-Comissão Executiva/Secretaria Executiva - Encaminha 

proposta de alteração do Estatuto e do Regimento Interno da Associação Pendão 

Real. NOMEAÇÃO DE COMISSÕES – 1 – COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL -  Rev. Cláudio Oliver dos Santos, relator,  Revs. Eduardo 

Galasso Faria, Jean Carlos da Silva, Márcio Borges Ribeiro, Rodolfo José de 

Araujo, Israel Marcos da Silva, Cláudio Oliver dos Santos, Mário Ademar Fava, 

Valdir Mariano de Souza, Clayton Leal da Silva, Mauro Antunes, Jorge Antônio 

Rodrigues Barbosa e Presbs. Adair Sérgio de Camargo, Wagner Jardim da Costa. 

Documentos: AG – 003/01, 033/01, 040/01, 065/01. 2 – PAPÉIS E CONSULTAS -  

Rev., Mário Ademar Faval, relator, Rev. Hilder Campagnucci Stutz, Gerson 

Correia de Lacerda, Presb. Luiz Ribeiro da Silva, Presb. Darlan e Presba. 

Elizabeth. Documentos AG 005/01, 009/01, 016/01, 018/01, 021/01, 024/01, 

032/01, 045/01, 057/01, 068/01, 072/01. 3 – COMISSÃO ESPECIAL SOBRE 

LAVRATURA ELETÔNICA DE ATAS-  Rev. João Luis Furtado, relator, Revs. Odi 

Becker Brizola, Silas Silveira e Presb. Paulo César Leiroz e Presba. Nair Borges 

Bisenek. Documento AG 028/01. 4 – COMISSÃO ESPECIAL  DE REFORMA DE 

DOCUMENTOS LEGAIS DA IGREJAS – Rev. Carlos Barbosa, relator, Rev. João 



Luis Furtado, Mário Ademar Fava e Presb. Roberto da Freiria Estêvão. 

Documentos: AG 006/01, 019/01, 046/01. 5 – COMISSÃO ESPECIAL DE BETHEL 

-  Rev. Weber Braidotti, relator, Revs. Ézio Martins de Lima, Francisco Elias 

Delfino, Presbs. Renê, Helcio Passos e Presbª. Claudete. Documento AG 065/01. 

Os trabalhos são suspensos às 9:30 horas para atividade das Comissões. 

Reabrem-se os trabalhos às 13:30 horas. É dada a palavra ao Rev. Marco Antônio 

Barbosa, relator do Projeto Natanael, que presta informações ao plenário sobre o 

andamento e objetivos do projeto. É também dada a palavra ao Rev. Nemrod 

Douglas, relator do projeto Pequenas Igrejas, Grandes Ministérios que, igualmente 

informa sobre o andamento do projeto e alguns resultados já alcançados. 

RESOLUÇÕES – Quanto aos documentos: AG – 003/01-Secretaria Executiva/ 

CET – Encaminha vários relatórios de atividades de secretarias e departamentos 

da Igreja: CET 164, proveniente do representante da IPIB junto à Campanha da 

Fraternidade - ano 2000 (relatório de atividades e de participação) – aprovar o 

relatório. CET 170,  proveniente da Associação Betel (relatório de atividades do 

Ambulatório de  Palmas) - 1) Aprovar o relatório; 2) registrar voto de apreciação 

pelo trabalho realizado; 3) publicar o relatório em “O Estandarte”, para 

conhecimento da Igreja; CET 171, proveniente do Seminário Teológico de 

Fortaleza (relatório de atividades) - Aprovar os itens 2, 3, 4 e 5 do relatório, a 

saber: item 2: implementar uma política orçamentária onde os departamentos da 

Igreja não façam despesas sem previsão adequada de receita, ou extrapolando o 

orçamento. Item 3: criar um manual de procedimentos uniformizando informações 

e exigências a todos os departamentos que recebem recursos da tesouraria 

central da IPIB; item 4) instituir uma comissão ou assessoria para acelerar o 

processo de informatização dos seminários, bem como criação dos sites e 

expansão desses recursos; tem 5) instituir um Fundo nacional de bolsas de 

estudos para subvencionar estudantes carentes e dar oportunidade àqueles que 

gostariam de doar/ investir na formação de futuros ministros; e manter sobre a 

mesa o item 1, uma vez que a SET está trabalhando a matéria com vistas à sua 

implementação; CET 186, proveniente da Secretaria de Ação Pastoral (relatório de 

atividades) – aprovar o relatório. CET 190, proveniente da Secretaria de Educação 



Teológica (relatório de atividades) – acolher o relatório da SET, registrando a 

expressão de gratidão a Deus pelo que foi feito e pelas perspectivas promissoras 

para a sua caminhada. CET 202, proveniente da Secretaria de Educação Cristã 

(relatório de atividades) - Aprovar o relatório, com a seguinte observação: 

recomendar à CET e à Diretoria da IPIB que envide esforços para implementação 

do projeto (cursos promovidos pela Secretaria de Educação Cristã), com a criação 

de recursos para alcançar o objetivo. CET 205, proveniente da Secretaria de 

Missões (relatório de atividades) – a) Aprovar o relatório; b) Registrar voto de 

apreciação pelo trabalho realizado. RESOLUÇÃO – Nomeação de Comissão para 

elaborar ante-projeto de Plano de ação da IPIB para o período de 2003 a 2010:  

Esta AG decide criar uma Comissão especial para elaborar ante-projeto de Plano 

de Ação da IPIB – período 2003 a 2010, para aprofundar a discussão, segundo a 

pesquisa de avaliação institucional feita por Comissão especial e obedecidos os 

seguintes critérios: a) A Comissão será integrada por irmãos e irmãs que 

representem os mais variados segmentos da Igreja: Pastores e pastoras, 

presbíteros e presbíteras, tempo de oficialato, tendência teológica, vocação 

ministerial, formação e experiência profissional, área de atuação, dentre outras; b) 

A Comissão apresentará seu relatório à CET na primeira reunião do ano 2oo2; c) 

Se julgar oportuno, a CET convocará a AG extraordinariamente para aprovar o 

Plano de Ação; d) a nomeação dessa Comissão será de exclusiva 

responsabilidade do Presidente da Igreja. CET 214, proveniente da Comissão de 

Patrimônio (relatório de atividades) - Aprovar o relatório. CET 215, proveniente da 

Comissão Especial "Casas-Lares" (relatório de atividades); Aprovar o relatório e 

registrar voto de apreciação à Comissão Especial e de reconhecimento pelo 

trabalho do Presb. José Maria Siqueira, pelo trabalho de acompanhamento das 

fases de construção das casas-lares. CET 216, proveniente da Secretaria de 

Adultos (relatório de atividades) - 1) Aprovar o relatório; 2) registrar um voto de 

apreciação pelo trabalho realizado; 3) recomendar à Coordenadora de Adultos que 

encaminhe planejamento detalhado de suas atividades. AG - 005/01-Secretaria 

Executiva/ CET - Proposta  para alteração do atual método de contribuição para a 

AG - 1) manter a atual forma de contribuição das Igrejas para a tesouraria da IPIB 



(isto é, o dízimo); 2) estimular a fidelidade, regularidade e pontualidade das igrejas 

nas suas contribuições. AG - 006/01-Secretaria Executiva/ CET – Proposta para 

reforma da Constituição e outras (CET 40, 41, 48, 65 e 75), AG - 019/01-

Presbitério de Presidente Prudente - Propõe adoção de lei ordinária para alguns 

artigos da Constituição da IPIB e AG - 046/01- Comissão Executiva/Secretaria 

Executiva - Parecer sobre dispositivos constitucionais -    a) Desencadear 

processo de Reforma da Constituição; nomear uma comissão Especial de 

Reforma Constitucional com o objetivo de elaborar ante-projeto de Reforma da 

Constituição, com poderes para acolher sugestões de Concílios e da Comissão 

Executiva da IPIB; c) Convocar reunião extraordinária para discussão e aprovação 

do anteprojeto; d) seguir os demais procedimentos determinados pela 

Constituição, para sua reforma. Este parecer engloba também os documentos: AG 

019/01  e AG 046/01. AG - 016/01- Presbitério Ourinhos - Proposta sobre folha 

oficial de estatística - Acolher  a proposta do Presbitério de Ourinhos  “ïn totum”, a 

saber -  fazer constar da folha de estatística anual os seguintes itens: 1) 

Identificação: acrescentar, além do endereço eletrônico, o endereço da “Home 

Page” da Igreja local, se tiver; 2) Liderança: assim como pede, especificar número 

de diáconos e diaconisas, também especificar número de presbíteros e 

presbíteras; 3) Rol de membros – a) substituir a expressão “comungantes” e “não 

comungantes” por “professos” e “não professos”; Professos – saídas: a) excluir 

“demissão”; b) acrescentar “exclusão disciplinar”; c) acrescentar “renúncia de 

jurisdição”; d) Acrescentar “Ordenação ao Ministério”(Art. 26, alínea “e”; Não 

professos – Saídas: acrescentar “exclusão dos pais”; 4) Demonstrativo 

Econômico: a) Receita – Acrescentar: “Outras arrecadações”. Exemplo: venda de 

bens imobiliários, móveis e outros, campanhas financeiras específicas, etc.; b) 

Despesas: a) substituir “Supremo Concílio” por “Assembleia Geral”; b) acrescentar 

item “Educação Teológica”. Muitas igrejas investem na formação teológica de 

seminaristas (sustento no Seminário), enviam liderança a cursos, seminários ou 

congressos.5) a) excluir coluna “valor”. É difícil colocar valor real a menos que 

haja um trabalho constante de atualização de valor imobiliário; b) excluir item 

“telefone”. Não há necessidade especificar quantidade de linhas telefônicas, senão 



teria que acrescentar: computador e outros acessórios tão usados nas igrejas. AG 

- 018/01- Presbitério Ourinhos - Consulta sobre recepção de membros - 

Esclarecer o consulente que: 1) quando o presbítero em disponibilidade for eleito 

diácono, preservará os privilégios do presbiterato, pois o ofício é perpétuo. 2) 

Quando um  oficial  que tenha renunciado à jurisdição da IPIB solicitar retorno à 

membresia, deverá fazer nova profissão de fé. O seu retorno à jurisdição da Igreja 

o coloca na simples condição de membro e não de oficial (Art. 66 do Código 

Disciplinar).  AG - 021/01-Presbitério Ourinhos - Consulta sobre ofício diaconal e a 

disponibilidade ativa. Informar o Consulente que: Pela  natureza do ofício do 

diaconato, não há como colocar o diácono que não tenha sido reconduzido a um 

novo mandato em disponibilidade ativa. A autoridade de ordem (Art. 8º Parágrafo 

1º) é exercida pelos oficiais, individual e administrativamente no ensino, nas 

celebrações de ofícios religiosos, cura de alma e beneficência. Ocorre que ao 

presbítero, pela autoridade de ordem, é assegurada a participação em celebração 

de ofícios religiosos e em atividades conciliares, quando convocado, que são 

próprias de seu ofício. A autoridade de ordem do diácono lhe confere atribuições  

que somente poderão ser exercidas no decorrer de seu mandato. AG - 024/01- 

Presbitério de Presidente Prudente - Propõe nomeação de Comissão para o 

levantamento e a análise de relevância das leis ordinárias da IPIB e outras 

providências -  Estudar a possibilidade de contratação de mão de obra apropriada, 

encaminhando-se o resultado do trabalho  à Assessoria Jurídico-Institucional para 

a devida sistematização. AG - 028/01- Presbitério Centro Oeste Paulista - Propõe 

emenda à lei ordinária sobre lavratura de atas por meio eletrônico – rejeitar a 

proposta.  AG - 032/01-Sínodo Vale do Rio Paraná - Solicita aprovação de 

Estatuto Sinodal - aprovar com as seguintes observações: 1) Art.  2o- acrescentar 

a expressão “nas dependências da” após a palavra “foro”. 2) Art. 4o – Acrescentar 

depois da palavra  “Escrituras” a palavra “Sagradas”. 3) Art. 26 – colocar a 

expressão “exceto no que se refere a matéria determinada pela Constituição da 

Igreja” entre parênteses; e acrescentar ao final a expressão “e homologação da 

Assembleia Geral”. 4) As palavras “Estatuto”, “Constituição”, “Comissão Executiva” 

devem ser grafadas com inicial maiúscula. 5) O texto carece de revisão ortográfica 



(exemplo: Art. 4o “formão” em vez de “formam”; e Art. 10 “reini-se” em vez de 

“reúne-se”); 6) Do artigo 10 em diante retirar o ordinal. AG - 045/01-Secretaria de 

Educação teológica  - Apresenta relatório sobre vistoria pós-obra no edifício do 

Seminário de São Paulo – Solicitar à Fundação Eduardo Carlos Pereira que 

analise a possibilidade de atendimento dessa necessidade do Seminário de São 

Paulo. AG - 057/01 - Vários Conciliares - Propõe criação de Coordenadora da 3ª 

Idade - Não atender a solicitação, orientando a coordenadoria de adultos para que 

criem um Departamento da 3a Idade quando necessário. AG - 068/01 - Comissão 

Interventora (Presbitério Litoral Paulista)  - Pedido de reconsideração de matéria 

sobre o Rev. José Benedito Moreira Sebastião. Acolher a solicitação de reabertura 

do processo, nomeando-se uma comissão para tratar do assunto, que apresentará 

relatório à Comissão Executiva. AG - 072/01 - Comissão Executiva/Secretaria 

Executiva - Encaminha proposta de alteração do Estatuto e do Regimento Interno 

da Associação Pendão Real. Aprovar  as alterações do Estatuto e do Regimento 

Interno da Associação Pendão Real na forma como apresentados. Encerra-se a 

sessão às 22:00 horas, com oração. Na qualidade de secretário, lavrei e assino a 

presente ata, juntamente com o Presidente e com o secretário executivo. 

retário Executivo 

  

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA 

PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL 

SEGUNDA SESSÃO - Dia 20 de Maio de 2001. 

 

Data, hora e local – Dia 20 de maio de 2001, com início às 8:15 horas, no Centro 

Mariápolis, Vargem Grande, SP. Presidente – Rev. Leontino Farias dos Santos, 

Presidente; secretário – Rev. Hircio de Oliveira Guimarães. PRESENÇAS – 

Diretoria -  Rev. Leontino Farias dos Santos, Presidente, Rev. Othoniel Gonçalves, 

primeiro vice presidente, Presb. Roberto da Freiria Estêvão, segundo vice 

presidente, Rev. Edival Ferreira Brandão, terceiro vice presidente, Rev. Hircio de 

Oliveira Guimarães, primeiro secretário, Rev. Celso Cézar Machado, segundo 



secretário, Presb. Rui Araujo Lobo, terceiro secretário. REPRESENTAÇÃO 

SINODAL E PRESBITERIAL - Sínodo Borda do Campo - Rev. Eduardo  Galasso 

Faria; Presbitérios: ABC: Revs. Amós de Oliveira Costa, Getúlio de Andrade, 

Presbs. Luiz Antônio Vieira e Presb. Marcelo Nikolaus; Ipiranga: Presbs. João 

Américo dos Santos, Ricardo Helmuth Benedetti; Revs. Hilder Campagnucci Stutz 

e Valdinei Aparecido Ferreira; Litoral Paulista: Presb. Adilson Antônio, Presbª. 

Claudete Lorena, Revs. Helinton Rodrigues Zanini Paes e Rev. Silas Soares Reis; 

Sínodo Brasil Central: Rev. Jean Carlos da Silva; Presbitérios: Brasil Central; Rev. 

Ezio Martins de Lima Distrito Federal- Presbs. Dineu Mazzali Seixas, Genésios 

Moutinho Machado; Revs. Silas Silveira e Rubem Maia de Paula; Sínodo  

Meridional - Rev. Márcio Borges Ribeiro; Presbitérios: Catarinense - Revs. Decio 

João Machado e Luís Alberto Mendonça Sabanay; Londrina: Revs. Mathias 

Quintela de Souza e Marco Antonio Barbosa; Presb. Helcio Passos e Presbª. 

Elizabeth Maria Alves;Paranaense: Presbs. Assél Alves de Oliveira, Paulo Cézar 

Leiroz; Revs. Francisco Elias Delfino e João Batista Pedroso; Sul do Paraná: 

Revs. Carlos Fernandes Méier e Jean Carlos Selleti; Sínodo Minas Gerais -Rev. 

Rodolfo José de Araujo; Presbitérios: Sul de Minas: Rev. Esmael S. Arcas; São 

Paulo-Minas: Presb. Maurilio Clóvis dos Santos, Presbª.-Umbelina Bologna, Revs. 

Walter Guilherme F. Salles; Sudoeste de Minas: Revs. Ademir Pereira da Silva, 

Juraci Moraes Cabral; Sínodo Nordeste; Rev. Jorge Antonio Rodrigues Barbosa; 

Sínodo Ocidental - Presb. Adair Sérgio Camargo; -Presbitérios : Araraquarense: 

Presbs. Adalberto Rosa e Luiz Marcos Carai, Revs. Ricardo José Bento e Antônio 

Carlos Alves; Campinas: Presbs.  Alyrio Arruda Filho, Luiz Ribeiro da Silva,Revs. 

Nilson Shoguen Dakuzaku e Wellington Barbosa de Camargo; Noroeste Paulista; 

Rev. Osmair Martins Garcia, Presb. Gildo Feltrin; Oeste: Presbs. José Haylton 

Claudino, Renê Ribeiro da Silva, Revs. José Sanches Valejo Neto e-Marcos 

Nunes da Silva; Presbitérios: Assis: Rev. Israel Marcos da Silva, Odi Becker 

Brizola, e Presbs. Saulo Porto da Silvae e Roberto da Freiria Estevão; Centro 

Oeste Paulista: Revs. Adalberto Viana da Cruz, Osvani de Oliveira Silva e Presbª. 

Nair Borges Birsenek; Presidente Prudente: Revs Juliano Sanchez Lopes e 

Reinaldo de Almeida dos Santos; Sínodo Oriental – Presb. Wagner  Jardim da 



Costa; Presbitérios: Bandeirantes: Revs. Izaías de Souza Carvalho, Saul Ramos 

de Oliveira, Presbs. Nelson Lacerda da Silva e Walter de Jesus Alves; Freguesia: 

Revs. Carlos Augusto Prado de Oliveira, Rivaldo da Silva Xavier, Presbs. Moacir 

Benvindo de Carvalho e Presb. Renê Bernardo de Senna; Santana: Rev.Márcio 

Pereira e Rev.ª Shirley dos Santos Proença, Presbª. Janete Cabelo Terra e Presb. 

Ocimar F. de Oliveira e Silva; Sínodo de Osasco Rev. Cláudio Oliver dos Santos; 

Presbitérios: Carapicuíba: Rev. Gildo Francisco Lopes, José Aparecido Corrêa, 

Presbs. Mesach Antônio de Oliveira e Natã Gerônimo Braga; Novo Osasco: -Revs. 

Eliseu Fonda da Silva,  Wagner Roberto Mango, Presbs. Milton Pereira Magalhães 

e Miqueias Fonda da Silva; Osasco: Revs. Dimas Barbosa Lima e Gerson Correia 

Lacerda; Presbitérios: Fluminense: Presbs. Darlan Leite de Azevedo, Vantuil 

Gomes dos Anjos, Revs. Selmo Cândido de Oliveira e Weber Orlando Braidotti; 

Rio de Janeiro: Rev. Lutero Alberto Gaspar; Vale do Paraíba: Revs. Carlos 

Roberto Metitier, Presbs. João Fernandes, Joaquim Ribeiro Filho e Rev. Natanael 

M. Costa; Presbitérios:Leste Paulistano - Presb. João Batista Navarro, Silas 

Stroppa, Revs. Carlos Barbosa e Mário Ademar Fava; Paulistano: Presbs. 

Abnaziel Ricardo de Freitas, David Antônio da Silva, Revs. Esli Queiroz Rosa e 

Venício Nogueira; São Paulo: Revs. Esny Cerene Soares, Presbs. Francisco de 

Almeida, Paulo Rodrigues Costa,  Rev. Leonildo Silveira Campos; Sínodo 

Setentrional: Rev. Valdir Mariano; Presbitérios: Ceará: Revs. Aureo Rodrigues 

Oliveira, Ceará e Mardônio Souza Pereira; Sergipe: Presbs. Jonatas Silva 

Medeiros, Presb. Neilton Diniz Silva e Rev. Zabulon Siqueira; Sínodo Sudoeste 

Paulista - Rev. Clayton Leal da Silva; Presbitérios: Botucatu: Presb. Celso Vieira, 

Nelson Silva Lara, Revs. João Luiz Furtado e Rev. José Carlos Volpato; Central 

Paulista: Revs. Lutero de Oliveira Messias e Valdemar de Souza; Ourinhos: Rev. 

João Batista de Souza, Silas de Oliveira, Presbs. Marcos Gomes e Moisés da 

Silva Nogueira; Sínodo Sul de São Paulo - Rev. Mauro Antunes; Presbitérios: 

Sorocaba: Rev. Gessé Moraes de Araújo, Lysias Oliveira dos Santos, Presbs, 

José Maria Siqueira Sérgio Florindo Leite; Sul de São Paulo: Presb. Edson Hessel, 

Revs. Ezequias Pires de Camargo e Florisbal Carbona Costa; Votorantim: Presbs. 

Augusto Sérgio V. Assumpção, Eliezer Jaci de Góes Vieira, Rev. Jonas 



Gonçalves; Sínodo Vale do Rio Paraná - Presbitérios: Arapongas: Rev. Edrei 

Daniel Vieira e Waldomiro Ribeiro de Jesus; Mato Grosso do Sul: Presbs. Abizai 

Machado, Jézu Emérik Guimarães, Rev. Jurandir Pires de Oliveira; Norte do 

Paraná: Presb. Daniel de Lima e Rev. Uriel Silveira; Oeste do Paraná: Rev. 

Geraldo Matias Ferreira e Presb. Hanani Lara. Há quorum. Os trabalhos são 

iniciados com o Culto, tendo como mensageiro o Rev. Gérson Correa de Lacerda. 

O sr. Presidente Quanto ao doc. O65/01 -   chama à ordem os trabalhos às: 8: 45 

hs. É lida e parovada a ata da sessão anterior. RESOLUÇÕES – Quanto aos 

documentos: AG - 033/01- Fundação Eduardo Carlos Pereira – Encaminha 

relatório de atividade da FECP  durante o ano de 2000 - Aprovar o relatório. 

Registra-se a presença do Rev. Thiago Escobar Azevedo, que presta algumas 

informações sobre as atividades e realizações da FECP. RESOLUÇÃO -  Solicitar 

à Diretoria da FECP a edição de publicação institucional, dirigida aos membros da 

IPIB, divulgando a história, atividades e outros fatos de interesse. AG - 040/01-

Diretoria/Secretaria Executiva - Relatório de atividade da Diretoria e da Secretaria 

Executiva – 2000. Aprovar o relatório, com voto de apreciação pelo trabalho da 

Diretoria e da Secretaria Executiva. RESOLUÇÃO – Sobre a Associação 

Evangélica e Literária Pendão Real – 1) Prorrogar o mandato da atual diretoria até 

o dia 31 de maio de 2001; 2) delegar poderes ao Presidente da Igreja para nomear 

nova diretoria, nos termos do Estatuto Social, até 31 de maio de 2001; 3) 

recomendar que a atual diretoria contrate auditoria externa, para auditar as contas 

do atual mandato, devendo apresentar relatório à próxima reunião da Comissão 

Executiva da IPIB; apresentar relatório, propostas, contendo dificuldades e 

planejamento, para o atual mandato. Os trabalhos são interrompidos às 10:15 

horas para que esta AG funcione como Assembleia Geral da Associação Bethel. 

Os trabalhos são reabertos às 11:40 hs. RESOLUÇÃO –  Quanto ao doc. 065/01 – 

Celebrar comodato entre a IPlB e a Associação Bethel, ficando salvaguardada a 

autonomia da IPIB e sua Diretoria em utilizar a “Chácara Bethel”(Registro em 06 

de março de 1951, no Cartório Renato – Livro 240 – fls. 74), tendo em vista o 

Projeto “Master Plan”, já aprovado em reunião anterior desta AG. NOMEAÇÃO de 

Comissão Especial, para atender às resoluções constantes nos docs. 006/01 e 



068/01 – Todos os membros da Assessoria Jurídico Institucional, acrescentando-

se o nome do Rev. Valdinei, titular da Secretaria de Ação Pastoral. São dados 

passos para o encerramento. Registra-se o pesar desta AG pelo falecimento dos 

seguintes irmãos:  Revs. Joaquim Caetano, Eliseu Vieira Gonçalves, Lauresto 

Rufino, Sinval Carvalho da Luz, Eli do Amaral Carmargo, Vanderlei Fuli, Presb. 

Waldir Alves de Souza, missionária Ruth Batista Coutinho e sra. Idalina Ribeiro. a 

tratar. É lida e aprovada a presente ata. Em louvor a Deus, canta-se o hino oficial 

da IPIB. Encerram-se os trabalhos às 12:05 hs. com oração e bênção pelo Sr. 

Presidente. Na qualidade de secretário, lavrei e assino a presente ata, juntamente 

com o Sr. Presidente e com o secretário executivo. 



ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL 

 

Sessão de Abertura – 5 de Fevereiro de 2003. 

 

Data, Hora e Local – Dia 05 de Fevereiro de 2003, com início às 19:30 h, nas 

dependências do Hotel Estância Santa Mônica, cidade de Louveira, Estado de 

São Paulo. Presidente – Rev. Leontino Farias dos Santos; Secretário – Rev. Hircio 

de Oliveira Guimarães. PRESENÇAS: DIRETORIA: Presidente - Rev. Leontino 

Farias dos Santos, Primeiro Vice Presidente - Rev. Othoniel Gonçalves, Segundo 

Vice Presidente - Presb. Roberto da Freiria Estevão, Terceiro Vice Presidente - 

Rev. Edival Ferreira Brandão, Primeiro Secretário - Rev. Hírcio de Oliveira 

Guimarães, Segundo Secretário - Rev. Celso Cézar Machado e Rev. Rui de 

Araújo Lobo, terceiro secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL - Sínodo: Borda do 

Campo - Rev. Eduardo Galasso Faria; Brasil Central - Rev. Ézio Martins de Lima; 

Meridional - Rev. Márcio Borges Ribeiro; Minas Gerais - Rev. Rodolfo José de 

Araújo; Nordeste - Rev. Jorge Antônio Rodrigues; Ocidental - Presb. Luiz Ribeiro 

Da Silva; Oeste Paulista - Presb. Walter Signorini; Oriental - Rev. Márcio Pereira 

de Souza; Osasco - Rev. Gildo Francisco Lopes; Rio São Paulo - Rev. Silvanio 

Silas Ribeiro Cabrial; São Paulo - Rev. Rogério César; Setentrional - Rev. Heitor 

da Silva Glória; Sudoeste Paulista - Rev. João Luiz Furtado; Sul de São Paulo - 

Rev. Mauro Antunes; Vale do Rio Paraná - Rev. Otoniel Borges Machado. 

REPRESENTAÇÃO PRESBITERIAL – Sínodo, Presbitério - SÍNODO BORDA DO 

CAMPO – Presbitérios: ABC - Revs. Roberto Mauro De Souza Castro, Pedro 

Teixeira Filho, Presba. Eleni R Mender Rangel e Presb. Moisés José de Lima; 

Ipiranga - Revs.Esni Celene Soares e Assir Pereira; Presbs. João Américo dos 

Santos e Moacir Húngaro; Litoral Paulista - Revs. Wilson Roberto Salles Devidé e 

Ernesto Aparecido Sossai; Presbs. João Batista Ribeiro de Barros e Adilson 

Antonio; SÍNODO BRASIL CENTRAL – Presbitérios: Brasil Central - Revs. 

Valdeilson Casimiro de Oliveira e Jean Douglas Gonçalves; Presbs. Mauri 

Rezende e Silva e José Carlos de Lima; Distrito Federal - Revs. Silas Silveira e 



Rui de Araújo Lobo; Presbs. Roberto de Sousa Silveira e Elizeu Alves Rabelo; 

Mato Grosso – Rondônia - Revs. Luís Alberto Sanches e Presb. Eduardo Mtsuo 

Tomiyoshi; SÍNODO MERIDIONAL – Presbitérios – Catarinense - Reva. Regina 

Niura Silva do Amaral e Rev. Euclides Luiz do Amaral; Presba. Berenice Doni de 

Araújo e Presb. Décio João Machado; Londrina - Revs. Paulo Roberto Faria e 

Mathias Quintela de Souza; Presbas. Sônia Regina Machado e Adiloar Franco 

Zemuner; Paranaense - Revs. Francisco Elias Delfino e Décio Machado de 

Oliveira; Presbs. Waldecy José dos Reis e Antônio Orozimbo Filho; Sul Do Paraná 

- Revs. Jean Carlos Selleti e Carlos Fernandes Méier; Presbs. Teodoro Mayer 

Schelesky e Ednelson Granjeiro Jeller; SÍNODO DE MINAS GERAIS -  

Presbitérios: São Paulo – Minas - Revs. Adevanir Pereira Da Silva e Ablandino 

Saturnino de Souza; Presbs. Maurílio Clóvis dos Santos e Clodoaldo de Souza; 

Sudoeste de Minas - Revs. Nilson Cândido Ferreira e Juraci Moraes Cabral; 

Presbs. Paulo César Mansano Rosa e Dirlei André Alves; Sul de Minas - Revs. 

Galdino Acassio Gomes da Silva e Isaias Garcia Vieira; Presbs. Fernando Caixeta 

Vieira e Márcio Isac de Souza; SÍNODO DO NORDESTE – Presbitérios: Bahia - 

Revs. José Rômulo de Magalhaes Filho e David Gordon Gartrell; Presbs. Geraldo 

Mendes do Nascimento e Carlos Roberto Laranjeiras; Nordeste - Revs. Kléber 

Nobre de Queiroz e Jango Magno Fernandes Miranda; Presbs. Hermínio 

Clementino de Melo Neto e Aluísio Bezerra de Oliveira; Pernambuco – Alagoas - 

Rev. Itamar de Souza e Presbs. Claudionor Silva Dias e José Draílton da Silva; 

Sergipe - Revs. Zabulon Siqueira e Jonan Joaquim da Cruz; Presbs. Neilton Diniz 

Silva e Jonatas Silva Meneses; SÍNODO OCIDENTAL – Presbitérios: 

 Araraquarense - Revs. Ricardo José Bento e Antonio Carlos Alves; Presbs. 

Luiz Marcos Caraí e Jéferson Barbosa Borges; Campinas - Revs. José Itamar de 

Souza Júnior e José Arno Tossini; Presbs. Djalma Terra Araújo e Antonio 

Aparecido da Silva; Noroeste Paulista - Revs. Marcos Roberto dos Anjos Pinto e 

Antonio de Oliveira Faria e Presbs. Batista Belotti e Abdias Queiroz Ribeiro; Oeste 

- Revs. Reginaldo Von Zuben e Ari Botelho; Presbs. René Ribeiro da Silva e Joel 

Brandão de Oliveira; SÍNODO OESTE PAULISTA -  Presbitérios: Assis - Revs. 

Valmir Machado Ribeiro e Hélio Osmar Fernandes; Presbs. Saulo Porto da Silva e 



Roberto da Freiria Estevão; Centro Oeste Paulista - Revs. Agnaldo Pereira Gomes 

e Adalberto Viana da Cruz; Presbs. Oséas Francisco Pereira e Edvander Santos 

Esteves; Presidente Prudente - Revs. Paulo de Melo Cintra Damião e Ari Sérgio 

Abreu Mota; Presba. Mathilde de Toledo Signorini e Presb. Francisco Severiano 

de Oliveira; SÍNODO ORIENTAL – Presbitérios: Bandeirante - Revs. Saul Ramos 

de Oliveira e Fernando Bortolleto Filho; Presbs. Wagner Jardim da Costa e Nelson 

Lacerda da Silva; Freguesia - Revs. Wellington Ribeiro e Adalto Geraldo Beltrão; 

Presbs. Moacir Benvindo de Carvalho e Adauto Leme dos Santos; Santana - 

Reva. Irene Garcia Costa de Souza e Rev. Salomão Silva Neto; Presba. Janete 

Cabelo Terra e Presb. Edson Nascimento Gonçalves; SÍNODO DE OSASCO – 

Presbitérios: Carapicuíba - Revs. Márcio Alves Mota e Janailton dos Reis Santos; 

Presbs. Ronaldo Dias Andrade e Mesach Antonio de Oliveira; Novo Osasco - 

Revs. Wagner Roberto Mango e Eliseu Fonda da Silva; Presbs. Miquéias Fonda 

da Silva e Milton Pereira Magalhães; Osasco - Revs. Gerson Correia de Lacerda e 

Dimas Barbosa Lima; Presbs. Ezechias Soares Correa e Eduardo Gouvea 

Mendonça; SÍNODO RIO SÃO PAULO - Presbitérios: Fluminense - Revs. Jorge 

Luiz do Nascimento e Cleber Coimbra Filho; Presbs. José Gregório de Lima Filho 

e Charlles Cesar de Abreu; Rio de Janeiro - Rev. Éder Araújo Ferreira; Presb. 

Eliézer Lopes Jerônimo; Rio-Sul - Revs. Weber Orlando Braidotti e Renato 

Medeiros Barbosa; Presbs. Mizael Gomes de Carvalho e Milton Cezar Cione 

Peres; Vale do Paraíba - Revs. Rivaldo da Silva Xavier e José Xavier; Presb. 

Joaquim Ribeiro Filho; SÍNODO SÃO PAULO – Presbitérios: Leste Paulistano - 

Revs. Mario Ademar Fava e Otoniel Marinho de Oliveira Júnior; Presbs. João 

Batista Navarro e Cilas Stroppa; Paulistano - Revs. Marcos Prestes e Gilberto dos 

Santos Rodrigues; Presbs. David Antonio da Silva e Abnaziel Ricardo de Freitas; 

São Paulo - Revs. Valdinei Aparecido Ferreira e Aury Vieira Reinaldet; Presbs. 

Dioraci Machado e Paulo Rodrigues Costa; SÍNODO SETENTRIONAL – 

Presbitérios: Amazonas - Revs. Francisco Tadeu Lobo dos Santos; Ceará - Rev. 

Áureo Rodrigues de Oliveira e Presba. Ruthe Marques de Oliveira; Norte - Rev. 

Valdir Mariano de Souza e Cláudio Lísias Gonçalves dos Reis Silva; Presbs. 

Ewaldo Cotrim de Figueiredo e Edmilson de Araújo Pires; SÍNODO SUDOESTE 



PAULISTA – Presbitérios: Botucatu - Revs. Levi Franco de Alvarenga e Clayton 

Leal da Silva; Presbs. Carlos Roberto de Paula Lima e Celso Vieira; Central 

Paulista - Revs. Valdemar de Souza e Lucimar Manoel Vieira; Presbs. João Carlos 

Paes e Cláudio Marvulo; Ourinhos - Rev. Silas de Oliveira e João Batista de 

Souza; Presbs. Oswaldo Brito de Moraes e Marcos Gomes; SÍNODO SUL DE 

SÃO PAULO - Presbitérios: Sorocaba - Revs. Nenrod Douglas Oliveira Santos e 

José Ilson Venâncio; Presbs. Elineu Teixeira Calado e Benedito Carlos Gonzaga; 

Sul de São Paulo - Revs. Florisval Carbona Costa e Ezequias Pires de Camargo; 

Presbs. Eli Teixeira de Lima e Edson Hessel; Votorantim - Revs. Jonas Gonçalves 

e Jairo Honório Correa; Presb. Eliézer Jaci de Gois Vieira; VALE DO RIO 

PARANÁ -  Presbitérios: Arapongas – Revs. Audenir Almeida Cristófano e Artêmio 

Langue Pauluci Júnior; Presbs. Waldomiro Ribeiro de Jesus e João Olavo Almeida 

Prado de Oliveira; Maringá - Revs. Saulo de Melo e Luiz Henrique Solano Rossi; 

Presb. Valdenir dos Santos Correa; Mato Grosso do Sul - Revs. Marcos Kopeska 

Paraizo e Jurandir Pires de Oliveira; Presbs. Neftali Ferreira de Assis e Abisaí 

Machado; Norte do Paraná - Revs. Simão Alberto Zambissa e Adilson Antonio 

Ribeiro; Presb. Leonildo Rodrigues; Oeste do Paraná - Rev. Marcos Roberto 

Dutra; Presbs. Jonas de Oliveira e Silva e Hanani Lara. Após a verificação de 

quorum, é dada a palavra ao Prefeito Municipal de Louveira, José Carlos 

Karmanghia Martins de Toledo, que apresenta as saudações aos conciliares. 

Passa-se à celebração do Culto de Abertura da Assembleia Geral do Centenário, 

com a proclamação da Palavra pelo Presidente da Assembléia, Rev. Leontino, 

fundamentada no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versos 10 a 14. Após o 

culto desta Sessão de Abertura, procede-se à segunda verificação de presenças. 

Rev. Silvânio, delegado sinodal do Sínodo Rio São Paulo presta relatório verbal da 

organização do presbitério Rio-Sul e propõe o arrolamento do mesmo e assento 

de seus representantes. A AG acolhe a proposta e dá assento ao Concílio e a 

seus representantes. Há quorum, com a presença de sete (7) diretores, quinze 

delegados (15) sinodais e cento e oitenta e nove delegados presbiteriais (189), 

com um total de 204(duzentos e quatro ) delegados com direito a voz e voto. 

Passa-se ao processo eleitoral. Para compor a Comissão Eleitoral são nomeados 



mais os seguintes irmãos: Rev. José Ilson Venâncio e Presb. José Eduardo 

Mendonça. É dada a palavra aos candidatos das chapas “Primeiro Centenário” e 

“Fé, Ação e Comunhão”, que postulam a eleição da diretoria da Igreja, 

representadas por seus candidatos à  presidência, respectivamente Rev. Paulo 

Mello Cintra Damião e Assir Pereira. A Comissão Eleitoral, que tem como relator o 

Rev. Calvino Camargo e os seguintes membros: Revs. Paulo Cintra Damião, 

Reva. Íris Marly Hansen, Rev. José Ilson Venâncio, Presbs. Moacir Húngaro e 

José Eduardo Mendonça, Revs. Cláudio Oliver dos Santos e Gessé Moraes de 

Araujo, é convidada pela presidência a conduzir o processo eleitoral, até a 

apuração do resultado final. Procede-se à distribuição de cédulas aos delegados 

oficiais. Feita a contagem de votos, são atribuídos   99(noventa e nove) votos à 

chapa “Primeiro Centenário” composta por: Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, 

presidente, Rev. Mário Ademar Fava, primeiro vice presidente, Rev. Carlos 

Fernandes Méier, segundo vice presidente, Rev. Ablandino Saturnino Souza, 

terceiro vice presidente, Presb. Moacir Benvindo de Carvalho, primeiro secretário, 

Rev. Valdir Mariano de Sousa, segundo secretário e Presb. Jeferson Barbosa 

Borges, terceiro secretário, e  105 (cento e cinco) votos à chapa “Fé, Ação e 

Comunhão”, composta de Rev. Assir Pereira, presidente, Rev. Silas Silveira, 

primeiro vice presidente, Rev. Adevanir Pereira da Silva, segundo vice residente, 

Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel, terceira vice presidente, Presb. Jônatas 

Silva Menezes, primeiro Secretário, Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, segundo 

secretário e Presb. Saulo Porto da Silva, terceiro secretário. É proclamada 

vencedora a chapa  “Fé, Ação e Comunhão”, liderada pelo Rev. Assir Pereira. Os 

novos diretores serão empossados perante a Comissão Executiva da Igreja, 

dentro de um prazo mínimo de trinta dias e máximo de sessenta dias, nos termos 

do Artigo 14 do Código Eleitoral. É dada a palavra ao Rev. Assir Pereira, 

presidente eleito. RESOLUÇÃO – prorrogar os trabalhos da sessão até a 

nomeação das Comissões de trabalho. É aprovada a AGENDA E HORÁRIO DE 

ATIVIDADES: Dia 5 (Quarta) – 14:00 h – 17:00 h -  chegada dos delegados 

oficiais; 18:30  – Jantar; 19:30 h – Sessão de Abertura, primeira  verificação de 

quorum; 19:45 h– Culto Solene de abertura da Assembleia Geral do Centenário; 



20:45 h – Segunda verificação de quorum; 21:00 h– Eleição da nova Diretoria da 

IPIB e proclamação do resultado pelo Sr. Presidente da AG; 21:55 h - Primeira 

sessão –– Verificação de “quorum”;  Nomeação das Comissões de Trabalho; 

22:00 h  – Fim das atividades do dia. Dia 6 (Quinta-feira) –07:00 h – Café da 

Manhã; 08,00 h – Exercícios devocionais; Segunda sessão - 08:30 h – Primeira 

sessão (Entrada de documentos); 09:00 h – suspensão dos trabalhos de plenário 

para o trabalho das comissões; 12,00 h – Almoço (com saudação aos visitantes 

das delegações estrangeiras); 13:30 h –  Assembleia da Associação Pendão Real; 

Trabalho das comissões; 18:30 h – Jantar; 19:30 h– Trabalhos de plenário; 22:00 

h – fim dos trabalhos do dia. Dia 7 (Sexta-feira)- 07:00 h –  Café da manhã; 08,00 

h –  Exercícios devocionais; Terceira sessão –08:30 h – Trabalhos de plenário; 

12:00 h – Almoço - Saudação aos visitantes das Igrejas e Instituições brasileiras e 

estrangeiras); 13:30 h – Assembleia da Associação Bethel; 18:00 h – Jantar; 19:30 

h – Trabalhos das Comissões; 22:00 h – fim dos trabalhos do dia. Dia 8 (Sábado) 

– Café da manhã; 08:00 h – Exercícios devocionais; Quarta sessão 07:00  h –  

08:30 h  –  Trabalhos de Plenário; 12:00 h– Almoço (com a Diretoria eleita da 

IPIB); 13:30 h – Trabalhos de Plenário; 18:30 h– Jantar; 19:30 h – Trabalhos de 

Plenário; 22:00 h – Fim dos trabalhos do dia. Dia 9 (Domingo) – 08:00  h – Café da 

manhã; 09:00  h – Quinta sessão – Trabalhos de plenário; 11:00 h– Culto de 

Encerramento da Assembleia Geral do Centenário; 12:00 h – Almoço; 13:00; 

Saída do hotel. Nada a tratar, encerra-se a sessão à 01:40 h do dia 6 de fevereiro 

de 2003 com bênção apostólica pelo presidente. Na qualidade de secretário lavrei 

e assino a presente ata, que vai também assinada pelo senhor Presidente. A)Rev. 

Hircio de Oliveira Guimarães – Primeiro Secretário.  

  

ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL 

 

Primeira Sessão – 6 de Fevereiro de 2003. 

 



Data, Hora E Local – Dia 06 de Fevereiro de 2003, com início às 08:30 h, nas 

dependências do Hotel Estância Santa Mônica, Estrada da Servidão, número 188, 

cidade de Louveira, Estado de São Paulo. PRESENÇAS: DIRETORIA: Presidente 

- Rev. Leontino Farias dos Santos, Primeiro Vice Presidente - Rev. Othoniel 

Gonçalves, Segundo Vice Presidente - Presb. Roberto da Freiria Estevão, Terceiro 

Vice Presidente - Rev. Edival Ferreira Brandão, Primeiro Secretário - Rev. Hírcio 

de Oliveira Guimarães, Segundo Secretário - Rev. Celso Cézar Machado e Rev. 

Rui de Araújo Lobo, terceiro secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL - Sínodo: 

Borda do Campo - Rev. Eduardo Galasso Faria; Brasil Central - Rev. Ézio Martins 

de Lima; Meridional - Rev. Márcio Borges Ribeiro; Minas Gerais - Rev. Rodolfo 

José de Araújo; Nordeste - Rev. Jorge Antônio Rodrigues; Ocidental - Presb. Luiz 

Ribeiro Da Silva; Oeste Paulista - Presb. Walter Signorini; Oriental - Rev. Márcio 

Pereira de Souza; Osasco - Rev. Gildo Francisco Lopes; Rio São Paulo - Rev. 

Silvanio Silas Ribeiro Cabrial; São Paulo - Rev. Rogério César; Setentrional - Rev. 

Heitor da Silva Glória; Sudoeste Paulista - Rev. João Luiz Furtado; Sul de São 

Paulo - Rev. Mauro Antunes; Vale do Rio Paraná - Rev. Otoniel Borges Machado. 

REPRESENTAÇÃO PRESBITERIAL – Sínodo, Presbitério - SÍNODO BORDA DO 

CAMPO – Presbitérios: ABC - Revs. Roberto Mauro De Souza Castro, Pedro 

Teixeira Filho, Presba. Eleni R Mender Rangel e Presb. Moisés José de Lima; 

Ipiranga - Revs.Esni Celene Soares e Assir Pereira; Presbs. João Américo dos 

Santos e Moacir Húngaro; Litoral Paulista - Revs. Wilson Roberto Salles Devidé e 

Ernesto Aparecido Sossai; Presbs. João Batista Ribeiro de Barros e Adilson 

Antonio; SÍNODO BRASIL CENTRAL – Presbitérios: Brasil Central - Revs. 

Valdeilson Casimiro de Oliveira e Jean Douglas Gonçalves; Presbs. Mauri da Silva 

e José Carlos de Lima; Distrito Federal - Revs. Silas Silveira e Rui de Araújo Lobo; 

Presbs. Roberto de Souza Silveira e Elizeu Alves Rabelo; Mato Grosso – 

Rondônia - Revs. Luís Alberto Sanches e Presb. Eduardo Mtsuo Tomiyoshi; 

SÍNODO MERIDIONAL – Presbitérios – Catarinense - Reva. Regina Niura Silva do 

Amaral e Rev. Euclides Luiz do Amaral; Presba. Berenice Doni de Araújo e Presb. 

Décio João Machado; Londrina - Revs. Paulo Roberto Faria e Mathias Quintela de 

Souza; Presbas. Sônia Regina Machado e Adiloar Franco Zemuner; Paranaense - 



Revs. Francisco Elias Delfino e Décio Machado de Oliveira; Presbs. Presb. 

Waldecy José dos Reis e Antônio Orozimbo Filho; Sul Do Paraná - Revs. Jean 

Carlos Selleti e Carlos Fernandes Méier; Presbs. Teodoro Mayer Schelesky e 

Ednelson Granjeiro Jeller; SÍNODO DE MINAS GERAIS - Presbitérios: São Paulo 

– Minas - Revs. Adevanir Pereira Da Silva e Ablandino Saturnino de Souza; 

Presbs. Maurílio Clóvis dos Santos e Clodoaldo de Souza; Sudoeste De Minas - 

Revs. Nilson Cândido Ferreira e Juraci Moraes Cabral; Presbs. Paulo César 

Mansano Rosa e Dirlei André Alves; Sul De Minas - Revs. Galdino Acassio Gomes 

da Silva e Isaias Garcia Vieira; Presbs. Fernando Caixeta Vieira e Márcio Isac de 

Souza; SÍNODO DO NORDESTE – Presbitérios: Bahia - Revs. José Rômulo de 

Magalhães Filho e David Gordon Gartrell; Presbs. Geraldo Mendes do Nascimento 

e Carlos Roberto Laranjeiras; Nordeste - Revs. Kléber Nobre de Queiroz e Jango 

Magno Fernandes Miranda; Presbs. Hermínio Clementino de Melo Neto e Aluísio 

Bezerra de Oliveira; Pernambuco – Alagoas - Revs. Itamar de Souza e Claudionor 

Silva Dias e Presb. José Draílton da Silva; Sergipe - Revs. Zabulon Siqueira e 

Jonan Joaquim da Cruz; Presbs. Neilton Diniz Silva Souza e Jonatas Silva 

Meneses; SÍNODO OCIDENTAL – Presbitérios:  Araraquarense - Revs. 

Ricardo José Bento e Antono Carlos Alves; Presbs. Luiz Marcos Caraí e Jéferson 

Barbosa Borges; Campinas - Revs. José Itamar de Souza Júnior e José Arno 

Tossini; Presbs. Djalma Terra Araújo e Antônio Aparecido da Silva; Noroeste 

Paulista - Revs. Marcos Roberto dos Anjos Pinto e Antônio de Oliveira Faria e 

Presbs. Batista Belotti e Abdias Queiroz Ribeiro; Oeste - Revs. Reginaldo Von 

Zuben e Ari Botelho; Presbs. René Ribeiro da Silva e Joel Brandão de Oliveira; 

SÍNODO OESTE PAULISTA - Presbitérios: Assis - Revs. Valmir Machado Ribeiro 

e Hélio Osmar Fernandes; Presbs. Saulo Porto da Silva e Roberto da Freiria 

Estevão; Centro Oeste Paulista - Revs. Agnaldo Pereira Gomes e Adalberto Viana 

da Cruz; Presbs. Oséas Francisco Pereira e Edvander Santos Esteves; Presidente 

Prudente - Revs. Paulo de Melo Cintra Damião e Ari Sérgio Abreu Mota; Presba. 

Mathilde de Toledo Signorini e Presb. Francisco Severiano de Oliveira; SÍNODO 

ORIENTAL – Presbitérios: Bandeirante - Revs. Saul Ramos de Oliveira e 

Fernando Bortolleto Filho; Presbs. Wagner Jardim da Costa e Nelson Lacerda da 



Silva; Freguesia - Revs. Wellington Ribeiro e Adalto Geraldo Beltrão; Presbs. 

Moacir Benvindo de Carvalho e Adauto Leme dos Santos; Santana - Reva. Irene 

Garcia Costa de Souza e Rev. Salomão Silva Neto; Presba. Janete Cabelo Terra e 

Presb. Edson Nascimento Gonçalves; SÍNODO DE OSASCO – Presbitérios: 

Carapicuíba - Revs. Márcio Alves Mota e Janailton dos Reis Santos; Presbs. 

Ronaldo Dias Andrade e Mesach Antonio de Oliveira; Novo Osasco - Revs. 

Wagner Roberto Mango e Eliseu Fonda da Silva; Presbs. Miquéias Fonda da Silva 

e Milton Pereira Magalhães; Osasco - Revs. Gerson Correia de Lacerda e Dimas 

Barbosa Lima; Presbs. Ezechias Soares Correa e Eduardo Gouvea Mendonça; 

SÍNODO RIO SÃO PAULO - Presbitérios: Fluminense - Revs. Jorge Luiz do 

Nascimento e Cleber Coimbra Filho; Presbs. José Gregório de Lima Filho e 

Charlles Cesar de Abreu; Rio de Janeiro - Rev. Éder Araújo Ferreira; Presb. 

Eliézer Lopes Jerônimo; Rio-Sul - Revs. Weber Orlando Braidotti e Renato 

Medeiros Barbosa; Presbs. Mizael Gomes de Carvalho e Milton Cezar Cione 

Peres; Vale do Paraíba - Revs. Rivaldo da Silva Xavier e José Xavier; Presb. 

Joaquim Ribeiro Filho; SÍNODO SÃO PAULO – Presbitérios: Leste Paulistano - 

Revs. Mario Ademar Fava e Otoniel Marinho de Oliveira Júnior; Presbs. João 

Batista Navarro e Cilas Stroppa; Paulistano - Revs. Marcos Prestes e Gilberto dos 

Santos Rodrigues; Presbs. David Antonio da Silva e Abnaziel Ricardo de Freitas; 

São Paulo - Revs. Valdinei Aparecido Ferreira e Aury Vieira Reinaldet; Presbs. 

Dioraci Vieira Machado e Paulo Rodrigues Costa; SÍNODO SETENTRIONAL – 

Presbitérios: Amazonas - Revs. Francisco Tadeu Lobo dos Santos; Ceará - Rev. 

Áureo Rodrigues de Oliveira e Presba. Ruthe Marques de Oliveira; Norte - Rev. 

Valdir Mariano de Souza e Cláudio Lísias Gonçalves dos Reis Silva; Presbs. 

Ewaldo Cotrim de Figueiredo e Edmilson de Araújo Pires; SÍNODO SUDOESTE 

PAULISTA – Presbitérios: Botucatu - Revs. Levi Franco de Alvarenga e Clayton 

Leal da Silva; Presbs. Carlos Roberto de Paula Lima e Celso Vieira; Central 

Paulista - Revs. Valdemar de Souza e Lucimar Manoel Vieira; Presbs. João Carlos 

Paes e Cláudio Marvulo; Ourinhos - Rev. Silas de Oliveira e João Batista de 

Souza; Presbs. Oswaldo Brito de Moraes e Marcos Gomes; SÍNODO SUL DE 

SÃO PAULO - Presbitérios: Sorocaba - Revs. Nenrod Douglas Oliveira Santos e 



José Ilson Venâncio; Presbs. Elineu Teixeira Calado e Benedito Carlos Gonzaga; 

Sul de São Paulo - Revs. Florisval Carbona Costa e Ezequias Pires de Camargo; 

Presbs. Eli Teixeira de Lima e Edson Hessel; Votorantim - Revs. Jonas Gonçalves 

e Jairo Honório Correa; Presb. Eliézer Jaci de Gois Vieira; VALE DO RIO 

PARANÁ - Presbitérios: Arapongas – Revs. Audenir Almeida Cristófano e Artêmio 

Langue Pauluci Júnior; Presbs. Waldomiro Ribeiro de Jesus e João Olavo Almeida 

Prado de Oliveira; Maringá - Revs. Saulo de Melo e Luiz Henrique Solano Rossi; 

Presb. Valdenir dos Santos Correa; Mato Grosso do Sul - Rev. Marcos Kopeska 

Paraizo e Rev. Jurandir Pires de Oliveira; Presbs. Neftali Ferreira de Assis e 

Abizaí Machado; Norte do Paraná - Revs. Simão Alberto Zambissa e Adilson 

Antonio Ribeiro; Presb. Leonildo Rodrigues; Oeste do Paraná - Rev. Marcos 

Roberto Dutra; Presbs. Jonas de Oliveira e Silva e Hanani Lara. NOMEAÇÃO DE 

COMISSÕES DE TRABALHO – Comissão de Papéis e Consultas - Rev. Áureo 

Rodrigues de Oliveira, relator, Rev. Mathias Quintela de Souza. Presba. Adiloar 

Franco Zemuner. Rev. Agnaldo Pereira Gomes, Presb. Walter Signorini, Rev. 

Eduardo Galasso Faria, Rev. Euclides Luiz do Amaral, Presba. Ruthe Marques de 

Oliveira, Presb. Hanani Lara, Eduardo Mitsuo Tomiyoshi, Rev. Jonas Gonçalves e 

Rev. Jairo Honório Correia e Rev. Saul Ramos de Oliveira. Comissão de Finanças 

- Rev. Dimas Barbosa Lima, relator, Presb. Djalma Terra Araújo, Rev. Jorge 

Antônio Rodrigues, Rev. Roberto Mauro de Souza Castro, Presb. René Ribeiro da 

Silva, Rev. João Luiz Furtado, Rev. Ezequias Pires de Camargo, Presb. Moacir 

Húngaro, Presb. Roberto de Souza Silveira e Presb. Moisés José de Lima. 

Comissão Especial de Departamentos e Projetos - Rev. Gerson Correia de 

Lacerda, relator, Rev. Cleber Nobre Queiroz, Presb. Neilton Diniz Silva e Souza, 

Presba. Berenice Doni de Araújo, Presb. Teodoro Mayer Schelesky, Presb. 

Antônio Carlos Alves, Presb. Ronaldo Dias de Andrade, Rev. Levi Franco de 

Alvarenga, Rev. Valmir Machado Ribeiro.  Comissão de Exame de Livros de Atas 

dos Sínodos – Presb. Luiz Ribeiro da Silva, relator, Rev. Weber Orlando Braidotti, 

Presb. Ezechias Soares Correa, Rev. Ézio Martins de Lima, Presb. Elizeu Alves 

Rabelo, Rev. Isaías Garcia Vieira, Presba. Sônia Regina Machado, Presb. Eliezer 

Lopes Jerônimo, Rev. Regina Niura Silva do Amaral, Rev. Otoniel Júnior. 



Comissão de Exame de Atas e Atos da Comissão Executiva – Rev. Fernando 

Bortoleto Filho, relator, Presb. Eduardo Gouvêa Mendonça, Rev. Hélio Osmar 

Fernandes, Presb. Evaldo Cotrim, Rev. Salomão Silva Neto, Presb. Elineu Teixeira 

Calado, Presba. Claudete Donato, Rev. Audenir Almeida Cristófano, Presb. Eliézer 

Jaci de Góis Vieira, Rev. Irene Garcia. Comissão de Estado Espiritual e Estatística 

- Presb. Charlles César de Abreu, Rev. Valdemar de Souza, Rev. Márcio Pereira, 

Presb. Cilas Stroppa, Presba. Janete Cabelo Terra, Rev. Francisco Tadeu Lobo 

dos Santos, Rev. Waldomiro Pires de Oliveira e Presb. Aluísio Bezerra. Comissão 

de Relatório da Diretoria - Rev. Clayton Leal da Silva, relator, Rev. Aury Vieira 

Reinaldet, Rev. Ari Botelho, Rev. Silvânio Silas Ribeiro Cabrial, Presb. Hermínio 

Clementino de Melo Neto, Presb.  Francisco Severiano de Oliveira. RESOLUÇÃO 

– Adiar a leitura e aprovação da ata da Sessão de Abertura. Registra-se a 

presença de representações de Igrejas e Instituições Ecumênicas – Rev. Antônio 

Andrés Gomez, presidente da Igreja Presbiteriana Argentina “Cristo el Rey”, Rev. 

Will Browne e Maria Arroyo, representantes da Igreja Presbiteriana dos Estados 

Unidos, que apresentam as saudações de suas Igrejas à Assembleia Geral. Rev. 

Luiz Caetano, Secretário Geral do CLAI Brasil que presta informações verbais 

sobre as atividades e projetos e apresenta as saudações à AG, da Entidade que 

representa. ENTRADA DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO 

DOCUMENTO, CONTEÚDO, COMISSÃO - Sínodo Sudoeste Paulista-AG-001/03 

- Propõe a criação de Comissão Especial para estudar o novo Código Civil 

Brasileiro e suas implicações para a Igreja. – (Papéis e Consultas); Presbitério 

Paranaense-AG-002/03 - Propõe redução para 5% na contribuição mensal das 

igrejas à Assembleia Geral.(Finanças); Presbitério Novo Osasco-AG-003/03 - 

Pede análise dos documentos do Rev. Paulo Roberto da Silva, visando ao seu 

recebimento pelo Presbitério, conforme artigo 42, parágrafo 3º da Constituição da 

IPIB.-(Papéis e Consultas); Igreja Presbiteriana Argentina “Cristo el Rei” da 

Argentina-AG-004/03 - Pede filiação eclesiástica à AG da IPIB. (Papéis e 

Consultas); Presbitério Oeste do Paraná-AG-005/03 - Propõe redução para 5% na 

contribuição mensal das IPIs à AG (Finanças); Presbitério Oeste do Paraná-AG-

006/03 - Solicita esclarecimentos relativos ao processo de dispensa de 



reciclagem, com o intuito de orientar o ingresso do Rev. Elias Barbosa Lobo no 

Presbitério.-(Finanças); Secretaria de Forças Leigas-AG-007/03 - Relatório de 

atividades, (anexando os relatórios da CNA e CNU) - (Especial dos 

Departamentos e Projetos); Comitê IPI para assuntos do CLAI -AG-008/03 - 

Apresenta relatório de atividades - (Especial dos Departamentos e Projetos); 

Associação Evangélica Maanaim - AG-009/03 - Apresenta relatório de atividades 

(Especial dos Departamentos e Projetos); Escritório Regional de Manaus - AG-

010/03 - Apresenta relatório de atividades - (Especial dos Departamentos e 

Projetos); Presbitério Oeste do Paraná - AG-011/03 - Propõe parceria da IPI com a 

Missão Caiuá, no provimento de salário para o Rev. Othoniel Borges Machado, na 

condição de Diretor de Campo da referida missão - (Finanças); Presbitério Vale do 

Rio Paraná - AG-012/03 - Propõe parceria da IPI com a Missão Caiuá, na 

manutenção do Rev. Othoniel Borges Machado na referida missão, em reforço à 

proposta do Presbitério Oeste do Paraná encaminhada à AG - (Finanças); 

Presbitério Londrina - AG-013/03 - Propõe instalação de curso noturno no 

Seminário Teológico Antônio de Godoy Sobrinho, bem como alterações na 

Constituição da IPIB - (Papéis e Consultas); Sínodo Osasco - AG-014/03 - Propõe 

estudos visando à elaboração de Confissão de Fé para a IPIB - (Papéis e 

Consultas); Sínodo Rio-São Paulo - AG-015/03 - Solicita a compra ou aluguel de 

imóvel para extensão do Seminário de São Paulo no Rio de Janeiro - (Finanças); 

Sínodo Rio-São Paulo - AG-016/03 - Propõe redução na contribuição da IPIs 

locais para a AG de 10% para 6% - (Finanças); Presbitério Brasil Central - AG-

017/03 - Solicita autorização para licenciar ao ministério a irmã Sra. Regina Tereza 

de Souza Ferreira - (Papéis e Consultas); Presbitério Botucatu - AG-018/03 - 

Manifesta a intenção de prosseguir no convênio de gerenciamento do 

Acampamento Cristo é Vida e solicita outras providências - (Finanças); Secretaria 

de Educação Teológica - AG-019/03 - Apresenta relatório de atividades (anexos 

relatórios do Seminário de São Paulo, incluso a extensão no Rio de Janeiro; (do 

Seminário de Fortaleza) - (Especial dos Departamentos e Projetos); Sínodo Minas 

Gerais - AG-020/03 – Propõe realização de estudos visando à redução do valor da 

contribuição das igrejas à Assembleia Geral - (Finanças); Presbitério Sergipe - 



AG-021/03 - Solicita autorização para licenciar o Presbítero Jônatas da Silva 

Menezes, conforme o art. 42, parágrafo 3º da Constituição da IPIB – (Papéis e 

Consultas); Presbitério Ourinhos - AG-022/03 - Comunica o desinteresse do 

Concílio para a renovação de parceria (comodato), relativa à administração do 

Acampamento Cristo é Vida - (Papéis e Consultas); Presbitério Oeste do Paraná - 

AG-023/03 - Encaminha documentação do Sr. Rogério Sebastião da Silva, 

solicitando revalidação de curso teológico - (Papéis e Consultas); Presbitério 

Sergipe - AG-024/03 - Solicita autorização para licenciar a missionária Ailka 

Dantas do Amor Cardoso, conforme artigo 42, parágrafo 3º da Constituição da 

IPIB -(Papéis e Consultas); Assessoria de Imprensa e Comunicação (O 

Estandarte) - AG-25/03 - Apresenta relatório de atividades - (Especial de 

Departamentos e Projetos); Presbitério do Norte - AG-026/03 - Questiona sobre a 

legalidade da prática de consultas informais à igreja local sobre pastorado - 

(Papéis e Consultas); Presbitério Brasil Central - AG-027/03 - Propõe redução na 

contribuição da IPIs locais para a AG de 10% para 5% - (Finanças); Secretaria 

Executiva - AG-028/03 - Encaminha relatório de atividades do Seminário Teológico 

Antônio de Godoy Sobrinho - (Especial de Departamentos e Projetos); Rev. Áureo 

Rodrigues de  Oliveira - AG-029/03 - Apresenta relatório do representante da IPI 

junto à Aliança Reformada Mundial /AMIR - (Especial dos Departamentos e 

Projetos); Diretoria da IPIB - AG-030/03 - Propõe agenda e horário dos trabalhos 

da AG – (Plenário); Aprovado. Secretaria de Educação Cristã - AG-031/03 - 

Apresenta relatório de atividades – (Especial dos Departamentos e Projetos); 

Diretoria/Tesouraria da Assembleia Geral - AG-032/03 - Apresenta lista de igrejas 

inadimplentes - (Finanças); Diretoria da IPIB - AG-033/03 - Propõe que a WEB 

rádio da IPIB passe a transmitir em caráter definitivo - (Papéis e Consultas); 

Sínodo São Paulo - AG-034/03 - Propõe que se elabore e aprove um novo modelo 

de Formulário Estatístico - (Papéis e Consultas); Sínodo São Paulo - AG-035/03 - 

Propõe novo texto para o Modelo da Estatuto das Igrejas Locais - (Papéis e 

Consultas); Sínodo São Paulo - AG-036/03 - Encaminha texto na lei do INSS, 

solicitando providências sobre o assunto – (Papéis e Consultas); Sínodo Rio São 

Paulo e Secretaria Executiva - AG-037/03 - Comunica a instalação do Presbitério 



Rio-Sul e pede arrolamento e assento de seus representantes nesta Assembleia  - 

(Plenário); Aprovado. Secretaria Executiva e Comissão de Planejamento 2003-

2010 - AG-038/03 - Apresenta relatório de atividades – (Especial dos 

Departamentos e Projetos); Secretaria de Missões – AG 039/03 -  Apresenta 

relatório de atividades (Especial de Departamentos e Projetos); Secretaria 

Nacional de Crianças – AG 040/03 – Apresenta relatório de atividades (Especial 

de Departamentos e Projetos) – Presbitério Leste Paulistano – AG 041/03 – 

Encaminha proposta de Afirmação de Fé (Comissão de Papéis e Consultas); 

Presbitério Leste Paulistano -  AG 042/03 – Encaminha documentação relativa ao 

Rev. Rubens de Castro, para liberação, conforme o Art. 4º Parágrafos 1º e 2º da 

Constituição da IPI do Brasil (Papéis e Consultas); Secretaria Executiva – AG 

043/03 – Encaminha livro de Atas da AG – legislatura 1999/2002 (Comissão de 

Exame de Registro de Atas da AG); Diretoria da IPIB – AG 044/03 – Encaminha 

relatório final da Diretoria da IPIB (Especial do Relatório da Diretoria); COMEX – 

AG 045/03 – Encaminha Livro de Atas da COMEX, biênio 2001/2002 (Exame das 

Atas e Atos da COMEX); Associação Bethel/ Conselho Fiscal de Bethel – AG 

046/03 – Encaminham diversos documentos referentes à Associação Bethel: 

Balanço Patrimonial Consolidado de 2001, parecer do Conselho Fiscal da 

Associação Bethel, e relatório financeiro referente “Festa das Nações” (Especial 

dos Departamentos e Projetos); IPI Central Votorantim – AG 047/03 – Representa 

contra o Sínodo Sul de São  Paulo, conforme o Art. 77, inciso IX da Constituição 

da IPI do Brasil (Papéis e Consultas); Presbitério Sul do Paraná – AG 048/03 – 

Consulta acerca de conflito legal entre os artigos 90 e 25 da Constituição da IPI do 

Brasil (Papéis e Consultas); Diretoria da IPIB – AG 049/03 – Apresenta relatório da 

IPIB, referente ao quadriênio 1999 a 2003 (Especial de Relatório da Diretoria); 

Diretoria da IPIB – AG 050/03 – Apresenta relatório, informando a existência de 

imóvel não incluído no rol de patrimônio da IPI do Brasil (Plenário); Fundação 

Eduardo Carlos Pereira – AG 051/03 – Comunica e justifica a não realização do 

Estatuto da Fundação (Papéis e Consultas); Comissão Permanente de Auditoria – 

AG 052/03 – Apresenta relatório da auditoria contábil na Tesouraria e demais 

órgãos da Igreja, referente ao exercício encerrado em 31/12/2001 – (Finanças); 



Associação Bethel - AG 053/03 – apresenta relatório de Atividades (Especial dos 

Departamentos e Projetos); Sínodo Sul de São Paulo – AG 054/03 – apresenta 

Livro de Atas (Exame de Livros de Atas dos Sínodos); Sínodo Ocidental – AG 

055/03 - apresenta Livro de Atas (Exame de Livros de Atas dos Sínodos); Sínodo 

Sudoeste Paulista – AG 056/03 – apresenta Livro de Atas (Exame de Livros de 

Atas dos Sínodos); Sínodo Borda do Campo – AG 057/03 – apresenta Livro de 

Atas (Exame de Livros de Atas dos Sínodos); Sínodo Meridional – AG 058/03 - 

apresenta Livro de Atas (Exame de Livros de Atas dos Sínodos); Sínodo Rio São 

Paulo – AG 059/03 - apresenta Livro de Atas (Exame de Livros de Atas dos 

Sínodos); Sínodo Osasco – AG 060/03 – apresenta Livro de Atas (Exame de 

Livros de Atas dos Sínodos); Sínodo São Paulo – AG 061/03 – apresenta Livro de 

Atas (Exame de Livros de Atas dos Sínodos); Sínodo Brasil Central – AG 062/03 – 

apresenta Livro de Atas (Exame de Livros de Atas dos Sínodos); Presbítero Elineu 

Teixeira Calado – AG 063/03 – Solicita esclarecimento sobre administração da 

Associação Bethel(Papéis e Consultas); Presbitério Central Paulista – AG 064/03 

– Encaminha proposta de modificação de texto constitucional (Papéis e 

Consultas); Presbitério Paulistano – AG 065/03 – Encaminha consulta acerca do 

Artigo 40 da Constituição (Papéis e Consultas); Presbitério Paulistano – AG 

066/03 – Encaminha consulta acerca do Artigo 79 da Constituição; Secretaria de 

Relações Intereclesiásticas – AG 067/03 - Apresenta relatório de atividades 

(Especial dos Departamentos e Projetos); Comissão de Previdência Privada – AG 

068/03 - Apresenta relatório de atividades (Especial dos Departamentos e 

Projetos); Os trabalhos são suspensos às 12:15 h para almoço e trabalho das 

comissões. O sr. Presidente reabre os trabalhos às 22:20 h. Nada mais a tratar, 

encerra-se esta sessão às 22:30 h com oração. Na qualidade de secretário lavrei 

e assino a presente ata (aa) Hírcio de Oliveira Guimarães. 

  

ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL 

 

Segunda Sessão– 7 de Fevereiro de 2003. 



 

Data, Hora E Local – Dia 07 de Fevereiro de 2003, com início às 08:30 h, nas 

dependências do Hotel Estância Santa Mônica, Estrada da Servidão, número 188, 

cidade de Louveira, Estado de São Paulo. Presidente – Rev. Leontino Farias dos 

Santos; Secretário – Rev. Hircio de Oliveira Guimarães. DIRETORIA: Presidente - 

Rev. Leontino Farias dos Santos, Primeiro Vice Presidente - Rev. Othoniel 

Gonçalves, Segundo Vice Presidente - Presb. Roberto da Freiria Estevão, Terceiro 

Vice Presidente - Rev. Edival Ferreira Brandão, Primeiro Secretário - Rev. Hírcio 

de Oliveira Guimarães, Segundo Secretário - Rev. Celso Cézar Machado e Rev. 

Rui de Araújo Lobo, terceiro secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL - Sínodo: 

Borda do Campo - Rev. Eduardo Galasso Faria; Brasil Central - Rev. Ézio Martins 

de Lima; Meridional - Rev. Márcio Borges Ribeiro; Minas Gerais - Rev. Rodolfo 

José de Araújo; Nordeste - Rev. Jorge Antônio Rodrigues; Ocidental - Presb. Luiz 

Ribeiro Da Silva; Oeste Paulista - Presb. Walter Signorini; Oriental - Rev. Márcio 

Pereira de Souza; Osasco - Rev. Gildo Francisco Lopes; Rio São Paulo - Rev. 

Silvanio Silas Ribeiro Cabrial; São Paulo - Rev. Rogério César; Setentrional - Rev. 

Heitor da Silva Glória; Sudoeste Paulista - Rev. João Luiz Furtado; Sul de São 

Paulo - Rev. Mauro Antunes; Vale do Rio Paraná - Rev. Otoniel Borges Machado. 

REPRESENTAÇÃO PRESBITERIAL – Sínodo, Presbitério - SÍNODO BORDA DO 

CAMPO – Presbitérios: ABC - Revs. Roberto Mauro De Souza Castro, Pedro 

Teixeira Filho, Presba. Eleni R Mender Rangel e Presb. Moisés José de Lima; 

Ipiranga - Revs.Valdomiro de Oliveira e Assir Pereira; Presbs. João Américo dos 

Santos e Moacir Húngaro; Litoral Paulista - Revs. Wilson Roberto Salles Devidé e 

Ernesto Aparecido Sossai; Presbs. João Batista Ribeiro de Barros e Adilson 

Antonio; SÍNODO BRASIL CENTRAL – Presbitérios: Brasil Central - Revs. 

Valdeilson Casimiro de Oliveira e Jean Douglas Gonçalves; Presbs. Mauri 

Rezende e Silva e José Carlos de Lima; Distrito Federal - Revs. Silas Silveira e 

Rui de Araújo Lobo; Presbs. Roberto de Souza Silveira e Elizeu Alves Rabelo; 

Mato Grosso – Rondônia - Revs. Luís Alberto Sanches e Presb. Eduardo Mtsuo 

Tomiyoshi; SÍNODO MERIDIONAL – Presbitérios – Catarinense - Reva. Regina 

Niura Silva do Amaral e Rev. Euclides Luiz do Amaral; Presba. Berenice Doni de 



Araújo e Presb. Décio João Machado; Londrina - Revs. Paulo Roberto Faria e 

Mathias Quintela de Souza; Presbas. Sônia Regina Machado e Adiloar Franco 

Zemuner; Paranaense - Revs. Francisco Elias Delfino e Décio Machado de 

Oliveira; Presbs. Presb. Waldecy José dos Reis e Antônio Orozimbo Filho; Sul Do 

Paraná - Revs. Jean Carlos Selleti e Carlos Fernandes Méier; Presbs. Teodoro 

Mayer Schelesky e Ednelson Granjeiro Jeller; SÍNODO DE MINAS GERAIS -  

Presbitérios: São Paulo – Minas - Revs. Adevanir Pereira Da Silva e Ablandino 

Saturnino de Souza; Presbs. Maurílio Clóvis dos Santos e Clodoaldo de Souza; 

Sudoeste De Minas - Revs. Nilson Cândido Ferreira e Juraci Moraes Cabral; 

Presbs. Paulo César Mansano Rosa e Dirlei André Alves; Sul De Minas - Revs. 

Galdino Acassio Gomes da Silva e Isaias Garcia Vieira; Presbs. Fernando Caixeta 

Vieira e Márcio Isac de Souza; SÍNODO DO NORDESTE – Presbitérios: Bahia - 

Revs. José Rômulo de Magalhaes Filho e David Gordon Gartrell; Presbs. Geraldo 

Mendes do Nascimento e Carlos Roberto Laranjeiras; Nordeste - Revs. Kléber 

Nobre de Queiroz e Jango Magno Fernandes Miranda; Presbs. Hermínio 

Clementino de Melo Neto e Aluísio Bezerra de Oliveira; Pernambuco – Alagoas - 

Revs. Itamar de Souza e Claudionor Silva Dias e Presb. José Draílton da Silva; 

Sergipe - Revs. Zabulon Siqueira e Jonan Joaquim da Cruz; Presbs. Neilton Diniz 

Silva Souza e Jonatas Silva Meneses; SÍNODO OCIDENTAL – Presbitérios: 

 Araraquarense - Revs. Ricardo José Bento e Antono Carlos Alves; Presbs. 

Luiz Marcos Caraí e Jéferson Barbosa Borges; Campinas - Revs. Wellington 

Barboza de Camargo e José Arno Tossini; Presbs. Djalma Terra Araújo e Antônio 

Aparecido da Silva; Noroeste Paulista - Revs. Marcos Roberto dos Anjos Pinto e 

Antônio de Oliveira Faria e Presbs. Batista Belotti e Abdias Queiroz Ribeiro; Oeste 

- Revs. Reginaldo Von Zuben e Ari Botelho; Presbs. René Ribeiro da Silva e Joel 

Brandão de Oliveira; SÍNODO OESTE PAULISTA -  Presbitérios: Assis - Revs. 

Valmir Machado Ribeiro e Hélio Osmar Fernandes; Presbs. Saulo Porto da Silva e 

Roberto da Freiria Estevão; Centro Oeste Paulista - Revs. Walter Birsenek e 

Adalberto Viana da Cruz; Presbs. Oséas Francisco Pereira e Edvander Santos 

Esteves; Presidente Prudente - Revs. Paulo de Melo Cintra Damião e Ari Sérgio 

Abreu Mota; Presba. Mathilde de Toledo Signorini e Presb. Francisco Severiano 



de Oliveira; SÍNODO ORIENTAL – Presbitérios: Bandeirante - Revs. Saul Ramos 

de Oliveira e Fernando Bortolleto Filho; Presbs. Wagner Jardim da Costa e Nelson 

Lacerda da Silva; Freguesia - Revs. Wellington Ribeiro e Adalto Geraldo Beltrão; 

Presbs. Moacir Benvindo de Carvalho e Adauto Leme dos Santos; Santana - 

Reva. Irene Garcia Costa de Souza e Rev. Salomão Silva Neto; Presba. Janete 

Cabelo Terra e Presb. Edson Nascimento Gonçalves; SÍNODO DE OSASCO – 

Presbitérios: Carapicuíba - Revs. Márcio Alves Mota e Janailton dos Reis Santos; 

Presbs. Ronaldo Dias Andrade e Mesach Antonio de Oliveira; Novo Osasco - 

Revs. Wagner Roberto Mango e Eliseu Fonda da Silva; Presbs. Miquéias Fonda 

da Silva e Milton Pereira Magalhães; Osasco - Revs. Gerson Correia de Lacerda e 

Valdir A.  Vesco; Presbs. Ezechias Soares Correa e Eduardo Gouvea Mendonça; 

SÍNODO RIO SÃO PAULO - Presbitérios: Fluminense - Revs. Jorge Luiz do 

Nascimento e Cleber Coimbra Filho; Presbs. José Gregório de Lima Filho e 

Charlles Cesar de Abreu; Rio de Janeiro - Rev. Éder Araújo Ferreira; Presb. 

Eliézer Lopes Jerônimo; Rio-Sul - Revs. Weber Orlando Braidotti e Renato 

Medeiros Barbosa; Presbs. Mizael Gomes de Carvalho e Milton Cezar Cione 

Peres; Vale do Paraíba - Revs. Rivaldo da Silva Xavier e José Xavier; Presb. 

Joaquim Ribeiro Filho; SÍNODO SÃO PAULO – Presbitérios: Leste Paulistano - 

Revs. Mario Ademar Fava e Carlos Barbosa; Presbs. João Batista Navarro e Cilas 

Stroppa; Paulistano - Revs. Marcos Prestes e Gilberto dos Santos Rodrigues; 

Presbs. David Antonio da Silva e Abnaziel Ricardo de Freitas; São Paulo - Revs. 

Valdinei Aparecido Ferreira e Aury Vieira Reinaldet; Presbs. Dioraci Machado e 

Paulo Rodrigues Costa; SÍNODO SETENTRIONAL – Presbitérios: Amazonas - 

Revs. Francisco Tadeu Lobo dos Santos; Ceará - Rev. Áureo Rodrigues de 

Oliveira e Presba. Ruthe Marques de Oliveira; Norte - Rev. Valdir Mariano de 

Souza e Cláudio Lísias Gonçalves dos Reis Silva; Presbs. Ewaldo Cotrim de 

Figueiredo e Edmilson de Araújo Pires; SÍNODO SUDOESTE PAULISTA – 

Presbitérios: Botucatu - Revs. Levi Franco de Alvarenga e Ismael Gomes Júnior; 

Presbs. Carlos Roberto de Paula Lima e Celso Vieira; Central Paulista - Revs. 

Valdemar de Souza e Lucimar Manoel Vieira; Presbs. João Carlos Paes e Cláudio 

Marvulo; Ourinhos - Rev. Silas de Oliveira e João Batista de Souza; Presbs. 



Oswaldo Brito de Moraes e Marcos Gomes; SÍNODO SUL DE SÃO PAULO - 

Presbitérios: Sorocaba - Revs. Nenrod Douglas Oliveira Santos e José Ilson 

Venâncio; Presbs. Elineu Teixeira Calado e Benedito Carlos Gonzaga; Sul de São 

Paulo - Revs. Florisval Carbona Costa e Ezequias Pires de Camargo; Presbs. Eli 

Teixeira de Lima e Edson Hessel; Votorantim - Revs. Jonas Gonçalves e Jairo 

Honório  Correa; Presbs. Eliézer Jaci de Gois Vieira e Augusto Sérgio V. 

Assumpção; VALE DO RIO PARANÁ -  Presbitérios: Arapongas – Revs. Audenir 

Almeida Cristófano e Artêmio Langue Pauluci Júnior; Presbs. Waldomiro Ribeiro 

de Jesus e João Olavo Almeida Prado de Oliveira; Maringá - Revs. Saulo de Melo 

e Luiz Henrique Solano Rossi; Presb. Valdenir dos Santos Correa; Mato Grosso 

do Sul - Rev. Marcos Kopeska Paraizo e Rev. Jurandir Pires de Oliveira; Presbs. 

Neftali Ferreira de Assis e Abisaí Machado; Norte do Paraná - Revs. Simão 

Alberto Zambissa e Adilson Antonio Ribeiro; Presb. Leonildo Rodrigues; Oeste do 

Paraná – Rev. Marcos Roberto Dutra; Presbs. Jonas de Oliveira e Silva e Hanani 

Lara. Os trabalhos são iniciados com exercícios devocionais, sendo a mensagem 

trazida pela Reva. Regina Niura Silva do Amaral. Há “quorum”. São lidas e 

aprovadas as atas da Sessão de Abertura e da Primeira Sessão. A sessão é 

suspensa às 10:20 h. para trabalho das Comissões. Os trabalhos são reiniciados 

às 11:15 h. Registra-se a presença dos representantes da Igreja Presbiteriana dos 

Estados Unidos, Dr. Will Browne, Maria Arroyo, Dr. Sherron George e Dr. 

Archibald Woodruf Mulford. Como testemunho dos laços de trabalho fraterno que 

têm unido a IPI do Brasil e PC-USA e com vistas à manutenção desses laços de 

trabalho e testemunho comum do Evangelho de Cristo nas Américas e ao redor do 

mundo, e orientação dos futuros trabalhos de parceria entre ambas, é ratificado e 

firmado o seguinte MEMORANDO DE ENTENDIMENTO: "Missão, Comunhão e 

Cooperação: PC(USA) e IPIB, juntas na caminhada do Terceiro Milênio". A Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil e a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos 

da América realizaram, em Sorocaba-SP, na Villa Bethel, nos dias 27, 28, 29 e 30 

de agosto do ano do Jubileu 2000, um encontro com a participação de 

representantes das duas denominações, de suas diretorias, membros da suas 

equipes executivas, comissões, coordenadores(as) de projetos e obreiros(as) 



fraternos. A partir da perspectiva e desafios da realidade e prática da missão do 

Reino de Deus celebramos o seguinte MEMORANDO DE ENTENDIMENTO 

dirigido às nossas Assembléias Gerais: Queridos Irmãos e Irmãs. Nós, 

representantes das nossas Igrejas para esta memorável reunião, desejosos de 

cumprir os desafios e viver as esperanças do Evangelho de nosso Senhor Jesus 

Cristo, queremos compartilhar com todos(as), irmãos e irmãs, os nossos sonhos 

de missão e comunhão em parceria. Aqui, relembramos as marcas da nossa 

história, testemunhamos a nossa caminhada comum, partilhamos as nossas 

dificuldades, prioridades e lançamos os nossos sonhos de futuro. Tendo sempre 

diante dos nossos olhos, a realidade social, econômica e cultural, de um século 

marcado pela injustiça e opressão. Definimos como princípios: a Comunhão, a 

Igualdade, a Cooperação e a Autonomia para responder aos clamores, entre os 

povos ao redor do mundo através da proclamação das Boas Novas do Evangelho 

neste novo milênio. Reconhecemos que há muitas dificuldades tais como: de 

estabelecer prioridades (devido ao excesso de necessidades); de planejamento; 

na fragmentação de objetivos; nas ações descentralizadas; falta de comunicação 

eficiente nas relações institucionais e a cultura paternalista nas relações entre 

nossas Igrejas. Vislumbramos possibilidades de missão, através das 

oportunidades que surgiram nas exposições e diálogos entre nossas Igrejas, tais 

como: de formação e envio de obreiros(as) fraternos(as), e formação de liderança 

nos Centros de Treinamento Missionários, nas Faculdades de Teologia e Cursos 

de Capacitação, na cooperação editorial, elaboração e publicação de materiais de 

liturgia, educação cristã, evangelização etc., no fortalecimento das instituições 

teológicas e diaconais, na implantação, fortalecimento e crescimento de igrejas 

através de parcerias para os Estados Unidos, Brasil, países da África de fala 

portuguesa, e em outros países em missão transcultural, nas parcerias entre 

Presbitérios da IPIB e PCUSA, na elaboração de estratégia e diálogo para a 

instituição da Universidade da IPIB. Como perspectiva de futuro consideramos: O 

diálogo sobre a comunhão plena entre a IPIB/PCUSA, a celebração do Centenário 

da IPIB, uma consulta sobre missão e crescimento de Igreja; A necessidade de 

criar visibilidade do testemunho da Família Reformada, os encontros e reuniões 



bilaterais a cada dois anos, com a participação de pelo menos dois delegados de 

cada Igreja, na partilha de experiências, o estabelecimento de normas para a 

parceira entre igrejas e concílios das duas denominações. Convictos de que 

vivemos um momento favorável, queremos conclamar às nossas Igrejas aos 

seguintes compromissos: diálogo, transparência e fidelidade no planejamento, na 

execução e avaliação de nossas tarefas comuns. Na partilha de nossos recursos 

humanos e materiais. De elaborar projetos considerando as prioridades da 

conjuntura e necessidades de ambas as Igrejas. De buscar medidas que ampliem 

as oportunidades de vida, unidade testemunho aos povos a que Deus nos confiar 

a Sua missão. Ter a justiça, paz e solidariedade como fundamento do mundo que 

queremos construir. Conclamamos então, às nossas Igrejas a unirem-se em 

oração, consagrando os resultados deste encontro, buscando orientação divina 

para que tenhamos condições de superar as nossas limitações e trabalhar 

arduamente para transformar os nossos sonhos em serviços para honra , glória e 

louvor ao nosso Salvador Jesus Cristo. 

Louveira-Brasil, 07 de Fevereiro de 2003. A) Igreja Presbiteriana Independente do 

Brasil; a) Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América I.P.I.B PC (USA). 

PRIORIDADES E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO - 1. Formar lideranças nos Centros 

de Treinamento Missionários, nas Faculdades de Teologia e Cursos de 

Capacitação; 2. Estabelecer cooperação editorial na elaboração e publicação de 

materiais de liturgia, educação cristã, evangelização; 3. Fortalecer as instituições 

teológicas e diaconais e dar visibilidade da igreja do testemunho da Família 

Reformada; 4. Comunhão Plena; 5. Ações em Parceria na implantação, 

fortalecimento e crescimento de igrejas. Ainda, o estabelecimento de parcerias 

nos Estados Unidos, Brasil, países da África de fala portuguesa, e em outros 

países em missão transcultural e entre Presbitérios da IPIB e PCUSA; 6. Elaborar 

as estratégias e diálogo para a instituição da Universidade da IPIB; 7. Celebrar 

conjuntamente, IPIB/PCUSA, as comemorações do centenário de 2003; 8. Dar 

continuidade do diálogo sobre Instituições educacionais com o escritório de 

educação global e desenvolvimento de lideranças; 9. Planejar viagem em conjunto 

para Timor Leste assim que possível; 10. Planejar normas administrativas e 



aclarar a orientação dos missionários; 11. Acompanhamento das expectativas com 

transparência para desenvolver maneiras concretas a comunhão; 12. Continuar no 

desenvolvimento de normas para o envio de obreiros fraternos aos EUA, incluindo 

treinamento, estágios, etc.; 13. Começar um diálogo sobre as oportunidades e 

engajamento missionário conjunto, em Países de fala portuguesa na África; 14. 

Que o coordenador para a América do Sul receba orientação e acompanhamento; 

15. Solicitar que a IPIB ao receber visitantes de grupos de igrejas locais norte-

americanas, procurem antes entrar em contato com a Divisão de Ministérios 

Mundiais, devendo haver o tratamento recíproco com relação aos brasileiros que 

vão aos Estados Unidos; 16. Levar este Memorando de Entendimento "Missão, 

Comunhão e Cooperação: PC(USA) e IPIB, juntas, a caminho do Terceiro Milênio" 

às respectivas Assembléias Gerais; 17. Elaborar os projetos de parceria através 

de seus departamentos competentes e decidir em reunião conjunta entre 

IPIB/PCUSA os encaminhamentos; 18. Indicar as oportunidades possíveis para o 

estabelecimento de parcerias a curto, médio e longo prazo, pela IPIB/PCUSA; 19. 

Concluir a elaboração dos projetos e plano de ações em parceria no prazo de 

seis(6) meses; 20. Encorajar as lideranças da IPIB e PCUSA a atualizem o 

Memorandum e incluir um plano mais concreto de implementação, a ser assinado 

por ocasião da celebração do Centenário da IPIB, em agosto de 2003. Ao final do 

ato de assinatura, O Presidente da IPIB oferece ao Dr. Will Browne um exemplar 

do Novo Hinário da Igreja. O representante de PCUSA oferece ao Rev. Leontino 

um “botton” com o logotipo da igreja americana. Suspendem-se os trabalhos às 

12:40 h para almoço. Os trabalhos são reabertos às 232:40 h. RESOLUÇÃO – 

Prorrogar os trabalhos desta sessão até às 24:00 h. Registram-se as seguintes 

alterações nas representações: do Sínodo Borda do Campo – Presb. João 

Américo dos Santos em substituição ao Rev. Eduardo Galasso; do Presbitério do 

Ipiranga: Presb. Ricardo Helmut Benedetti em substituição ao Presb. João 

Américo dos Santos.  NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE CONSULTAS II – Rev. 

Mário Ademar Fava, relator; Rev. Valdemar de Souza, Presb. Cilas Stroppa, Rev. 

Carlos Barbosa, Presb. Charlles Cesar de Abreu, Rev. Valdomiro Pires de Oliveira 

e Presb. João Navarro. Designar o Rev. Roberto Vicente Cruz Themudo Lessa 



para representar esta AG no culto “im memoriam” a ser celebrado no dia 08 de 

fevereiro de 2003 na Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, cidade de 

Campinas, pela vida do Rev. Allen Frank Musick, obreiro fraterno da Igreja 

Presbiteriana dos Estados Unidos, recentemente falecido. . REGISTRO DE 

DOCUMENTOS - Presbitério de Presidente Prudente – AG 069/03 – Propõe a 

catalogação das decisões da AG que se enquadram como Lei Ordinária – (Papéis 

e Consultas); Presbitério de Presidente Prudente – AG 070/03 – Apresenta 

proposta para que se crie um plano de cargos e salário para IPIB (Papéis e 

Consultas); Sínodo das Minas Gerais – AG 071/03 – Informa que não trouxe o 

Livro de Atas e solicita que seja apresentado à COMEX para aprovação (Exame 

de Livros de Atas dos Sínodos); Sínodo Oeste Paulista – AG 072/03 – Encaminha 

Livro de Atas para aprovação (Exame de Livros de Atas dos Sínodos); Rev.Ary 

Sérgio Ageu Mota, Presbs. Walter Signorini e Francisco Severino de Oliveira – AG 

073/03 – Apresentam proposta para nomeação de Comissão Especial de Estudo 

de alterações no Código Eleitoral e indicam nomes (Papéis e Consultas); Rev.Ary 

Sérgio Ageu Mota e Francisco Severino de Oliveira – AG 074/03 – Apresentam 

proposta para nomeação de Comissão Especial para estudar alterações no 

Regimento Interno da AG e indicam nomes (Papéis e Consultas); Presbitério Leste 

Paulistano – AG 075/03 – Encaminha proposta para revisão nas Normas para 

elaboração de Atas por processo eletrônico (Plenário); Diretoria da IPIB – AG 

076/03 – Memorando de Entendimento entre IPIB e PCUSA – Plenário; 

RESOLUÇÃO SOBRE PARECERES DA COMISSÃO DE EXAME DE LIVROS DE 

ATAS DOS SÍNODOS: – Quanto aos documentos: SÍNODO SUL DE SÃO PAULO 

– AG 054/03 - Aprovar com as seguintes observações : Folha 112, verso, onde 

consta o voto de pesar para pastores e presbíteros, o que é normal, consta voto 

de pesar para uma senhora sem a devida justificativa, se era oficial ou não; 

Secretaria Executiva – AG 043/03 – Encaminha livro de Atas da AG – legislatura 

1999/2002 (Comissão de Exame de Registro de Atas da AG) – 

1.CONSIDERANDO QUE: a) Não consta rubrica do Presidente nas folhas 

impressas; b) Não consta a assinatura do Presidente e do Secretario Executivo 

nos termos de abertura e encerramento, e o posterior reconhecimento das firmas 



conforme normas; c) O termo de abertura e encerramento esta em desacordo com 

as normas para a adoção de Atas pelo sistema de editoração eletrônica por 

computador; d) Não se adotou a impressão a “laser ou matricial”  conforme 

recomendação constantes das normas por ser um processo mais seguro e uma 

vida útil mais longa; e) Não consta a assinatura do Presidente, Secretario e 

Secretario Executivo em nenhum encerramento de Atas. f) Não contem nos 

termos de abertura e encerramento, assinatura de um contador legalmente 

habilitado, g) O livro não foi registrado em cartório conforme recomendação  

constantes das normas em vigor, apesar de que não há a obrigatoriedade, mas 

em se tratando do livro de atas da instituição maior este cuidado deveria ter sido 

tomada: Devolver o livro ao concílio para ser refeito, reencadernado observando 

as normas em vigor e envio posterior para exame pela Comissão Executiva em 

sua primeira reunião. SÍNODO OCIDENTAL – AG 055/03 – Apresenta livro de 

Latas para aprovação: Aprovar com as seguintes observações : Não é necessária 

a transcrição das observações das atas dos Presbitérios.  As mesmas deverão ser 

realizadas em seus próprios livros. SÍNODO SUDOESTE PAULISTA – AG 056/03 

– Apresenta Livro de Atas - Aprovar com as seguintes observações : a) Não 

consta a aprovação da Assembleia Geral nas atas de organização e de eleição de 

Tesoureiro e Secretário Executivo ocorridos em 27 de fevereiro de 1999.  Foram 

aprovadas pelo próprio Sínodo; b) Ata da segunda reunião Ordinária consta que o 

Secretário Executivo mandou transcrever a ata que já havia sido,  em alíneas 

acima, lavrada e assinada pelo 1º Secretário; c) O mesmo erro ocorre na ata da 1ª 

Reunião Extraordinária; d) Que se observe a numeração e o cabeçalho pois existe 

uma ata que não possui numeração e a segunda ata passa a ter a numeração 

“segunda”. SÍNODO BORDA DO CAMPO – AG 057/03 – Apresenta Livro de Atas 

- Aprovar com as seguintes observações : As atas 16ª até a 19ª não foram 

enviadas à Assembleia Geral e o próprio SÍNODO, em 05.05.2001, as aprovou. 

SÍNODO MERIDIONAL – AG 058/03 – Apresenta Livro de Atas - Aprovar sem 

observações. SÍNODO RIO - SÃO PAULO – AG 059/03 – Apresenta Livro de Atas  

- Aprovar com as seguintes observações :ATA 27 – a) A eleição da Diretoria para 

o triênio foi realizada no final da Reunião Ordinária, quando, constitucionalmente, 



deveria ter sido feita no começo da reunião; b) Não constou na ata sua leitura e 

aprovação; ATA 29: Não constou na ata sua leitura e aprovação. SÍNODO 

OSASCO – AG 60/03 – Apresenta Livro de Atas - Aprovar com as seguintes 

observações : a) Atas sem a devida numeração; b) Atas que constam alguma 

numeração utilização a nomenclatura quarta legislatura; c) Atas assinadas pelo 

primeiro secretário quando há secretário Executivo. SÍNODO SÃO PAULO – AG 

061/03: Aprovar com as seguintes observações : a) A ata da 1ª sessão não 

registra quem lavrou mas a assinatura é igual a anterior; b) A segunda sessão 

esta assinada pelo secretário executivo, cuja assinatura é igual as anteriores, 

subentende, que o mesmo assinou no lugar de outro. SÍNODO BRASIL-CENTRAL 

– AG 062/03 - Aprovar com as seguintes observações:  Algumas atas foram 

numeradas e outras não. SÍNODO OESTE PAULISTA – AG 072/03 – Apresenta 

Livro de Atas - Aprovar sem observações. SÍNODO ORIENTAL – 077/03 – 

Apresenta Livro de Atas para aprovação. Aprovar com as seguintes observação: 

Não consta nenhuma ata registrada desde 04 de fevereiro de 2001. A AG registra 

a estranheza pela ausência do registro e propõe que se dê um prazo de trinta dias 

para que se justifique a COMEX. REGISTRAR QUE OS SÍNODOS : 

SETENTRIONAL, DAS MINAS GERAIS, VALE DO RIO PARANÁ e NORDESTE 

NÃO apresentaram seus livros.  Considerando o descumprimento como determina 

o art. 77, inciso VIII, da Constituição da IPIB, esta AG RESOLVE: a) advertir os 

SÍNODOS pelo descumprimento da lei.  b) Determinar que os livros sejam 

apresentados à COMEX em sua primeira reunião. RESOLUÇÃO ESPECIAL – 

Conceder auxílio mensal no valor de R$ 400,00 ao Reverendo Moacir Viana, por 

doze meses. Encerra-se esta sessão aos 20 minutos do dia 08 de fevereiro de 

2003 com oração. Na qualidade de secretário lavrei e assino a presente ata (aa) 

Hírcio de Oliveira Guimarães. 

  

ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL 

 

Terceira Sessão – 8 de Fevereiro de 2003. 



 

Data, Hora E Local – Dia 08 de Fevereiro de 2003, com início às 08:30 h, nas 

dependências do Hotel Estância Santa Mônica, Estrada da Servidão, número 188, 

cidade de Louveira, Estado de São Paulo. Presidente – Rev. Leontino Farias dos 

Santos; Secretário – Rev. Hircio de Oliveira Guimarães. DIRETORIA: Presidente - 

Rev. Leontino Farias dos Santos, Primeiro Vice Presidente - Rev. Othoniel 

Gonçalves, Segundo Vice Presidente - Presb. Roberto da Freiria Estevão, Terceiro 

Vice Presidente - Rev. Edival Ferreira Brandão, Primeiro Secretário - Rev. Hírcio 

de Oliveira Guimarães, Segundo Secretário - Rev. Celso Cézar Machado e Rev. 

Rui de Araújo Lobo, terceiro secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL - Sínodo: 

Borda do Campo - Rev. Eduardo Galasso Faria; Brasil Central - Rev. Ézio Martins 

de Lima; Meridional - Rev. Márcio Borges Ribeiro; Minas Gerais - Rev. Rodolfo 

José de Araújo; Nordeste - Rev. Jorge Antônio Rodrigues; Ocidental - Presb. Luiz 

Ribeiro Da Silva; Oeste Paulista - Presb. Walter Signorini; Oriental - Rev. Márcio 

Pereira de Souza; Osasco - Rev. Gildo Francisco Lopes; Rio São Paulo - Rev. 

Silvanio Silas Ribeiro Cabrial; São Paulo - Rev. Rogério César; Setentrional - Rev. 

Heitor da Silva Glória; Sudoeste Paulista - Rev. João Luiz Furtado; Sul de São 

Paulo - Rev. Mauro Antunes; Vale do Rio Paraná - Rev. Otoniel Borges Machado. 

REPRESENTAÇÃO PRESBITERIAL – Sínodo, Presbitério - SÍNODO BORDA DO 

CAMPO – Presbitérios: ABC - Revs. Roberto Mauro de Souza Castro, Pedro 

Teixeira Filho, Presba. Eleni R Mender Rangel e Presb. Moisés José de Lima; 

Ipiranga - Revs. Valdomiro Pires de Oliveira e Assir Pereira; Presbs. João Américo 

dos Santos e Moacir Húngaro; Litoral Paulista - Revs. Wilson Roberto Salles 

Devidé e Ernesto Aparecido Sossai; Presbs. João Batista Ribeiro de Barros e 

Adilson Antonio; SÍNODO BRASIL CENTRAL – Presbitérios: Brasil Central - Revs. 

Valdeilson Casimiro de Oliveira e Jean Douglas Gonçalves; Presbs. Mauri 

Rezende e Silva e José Carlos de Lima; Distrito Federal - Revs. Silas Silveira e 

Rui de Araújo Lobo; Presbs. Roberto de Souza Silveira e Elizeu Alves Rabelo; 

Mato Grosso – Rondônia - Revs. Luís Alberto Sanches e Presb. Eduardo Mtsuo 

Tomiyoshi; SÍNODO MERIDIONAL – Presbitérios – Catarinense - Reva. Regina 

Niura Silva do Amaral e Rev. Euclides Luiz do Amaral; Presba. Berenice Doni de 



Araújo e Presb. Davi Diniz Andrade; Londrina - Revs. Paulo Roberto Faria e 

Mathias Quintela de Souza; Presbas. Sônia Regina Machado e Adiloar Franco 

Zemuner; Paranaense - Revs. Francisco Elias Delfino e Davi Diniz Andrade; 

Presbs. Presb. Waldecy José dos Reis e Antônio Orozimbo Filho; Sul Do Paraná - 

Revs. Jean Carlos Selleti e Carlos Fernandes Méier; Presbs. Teodoro Mayer 

Schelesky e Ednelson Granjeiro Jeller; SÍNODO DE MINAS GERAIS -  

Presbitérios: São Paulo – Minas - Revs. Adevanir Pereira Da Silva e Ablandino 

Saturnino de Souza; Presbs. Maurílio Clóvis dos Santos e Clodoaldo de Souza; 

Sudoeste De Minas - Revs. Nilson Cândido Ferreira e Juraci Moraes Cabral; 

Presbs. Paulo César Mansano Rosa e Dirlei André Alves; Sul De Minas - Revs. 

Galdino Acassio Gomes da Silva e Isaias Garcia Vieira; Presbs. Fernando Caixeta 

Vieira e Márcio Isac de Souza; SÍNODO DO NORDESTE – Presbitérios: Bahia - 

Revs. José Rômulo de Magalhaes Filho e David Gordon Gartrell; Presbs. Geraldo 

Mendes do Nascimento e Carlos Roberto Laranjeiras; Nordeste - Revs. Kléber 

Nobre de Queiroz e Jango Magno Fernandes Miranda; Presbs. Hermínio 

Clementino de Melo Neto e Aluísio Bezerra de Oliveira; Pernambuco – Alagoas - 

Revs. Itamar de Souza e Claudionor Silva Dias e Presb. José Draílton da Silva; 

Sergipe - Revs. Zabulon Siqueira e Jonan Joaquim da Cruz; Presbs. Neilton Diniz 

Silva e Jonatas Silva Meneses; SÍNODO OCIDENTAL – Presbitérios: 

Araraquarense - Revs. Ricardo José Bento e Antono Carlos Alves; Presbs. Luiz 

Marcos Caraí e Jéferson Barbosa Borges; Campinas - Revs. José Itamar de 

Souza Júnior e José Arno Tossini; Presbs. Djalma Terra Araújo e Antônio 

Aparecido da Silva; Noroeste Paulista - Revs. Marcos Roberto dos Anjos Pinto e 

Antônio de Oliveira Faria e Presbs. Batista Belotti e Abdias Queiroz Ribeiro; Oeste 

- Revs. Reginaldo Von Zuben e Ari Botelho; Presbs. René Ribeiro da Silva e Joel 

Brandão de Oliveira; SÍNODO OESTE PAULISTA -  Presbitérios: Assis - Revs. 

Valmir Machado Ribeiro e Hélio Osmar Fernandes; Presbs. Saulo Porto da Silva e 

Roberto da Freiria Estevão; Centro Oeste Paulista - Revs. Agnaldo Pereira Gomes 

e Adalberto Viana da Cruz; Presbs. Oséas Francisco Pereira e Edvander Santos 

Esteves; Presidente Prudente - Revs. Paulo de Melo Cintra Damião e Ari Sérgio 

Abreu Mota; Presba. Mathilde de Toledo Signorini e Presb. Francisco Severiano 



de Oliveira; SÍNODO ORIENTAL – Presbitérios: Bandeirante - Revs. Saul Ramos 

de Oliveira e Fernando Bortolleto Filho; Presbs. Wagner Jardim da Costa e Nelson 

Lacerda da Silva; Freguesia - Revs. Wellington Ribeiro e Adalto Geraldo Beltrão; 

Presbs. Moacir Benvindo de Carvalho e Adauto Leme dos Santos; Santana - 

Reva. Irene Garcia Costa de Souza e Rev. Salomão Silva Neto; Presba. Janete 

Cabelo Terra e Presb. Edson Nascimento Gonçalves; SÍNODO DE OSASCO – 

Presbitérios: Carapicuíba - Revs. Márcio Alves Mota e Janailton dos Reis Santos; 

Presbs. Ronaldo Dias Andrade e Mesach Antonio de Oliveira; Novo Osasco - 

Revs. Wagner Roberto Mango e Eliseu Fonda da Silva; Presbs. Miquéias Fonda 

da Silva e Milton Pereira Magalhães; Osasco - Revs. Gerson Correia de Lacerda e 

Dimas Barbosa Lima; Presbs. Ezechias Soares Correa e Eduardo Gouvea 

Mendonça; SÍNODO RIO SÃO PAULO - Presbitérios: Fluminense - Revs. Jorge 

Luiz do Nascimento e Cleber Coimbra Filho; Presbs. José Gregório de Lima Filho 

e Charlles Cesar de Abreu; Rio de Janeiro - Rev. Éder Araújo Ferreira; Presb. 

Eliézer Lopes Jerônimo; Rio-Sul - Revs. Weber Orlando Braidotti e Renato 

Medeiros Barbosa; Presbs. Mizael Gomes de Carvalho e Milton Cezar Cione 

Peres; Vale do Paraíba - Revs. Rivaldo da Silva Xavier e José Xavier; Presb. 

Joaquim Ribeiro Filho; SÍNODO SÃO PAULO – Presbitérios: Leste Paulistano - 

Revs. Mario Ademar Fava e Carlos Barbosa; Presbs. João Batista Navarro e Cilas 

Stroppa; Paulistano - Revs. Marcos Prestes e Gilberto dos Santos Rodrigues; 

Presbs. David Antonio da Silva e Abnaziel Ricardo de Freitas; São Paulo - Revs. 

Valdinei Aparecido Ferreira e Aury Vieira Reinaldet; Presbs. Dioraci Vieira 

Machado e Paulo Rodrigues Costa; SÍNODO SETENTRIONAL – Presbitérios: 

Amazonas - Revs. Francisco Tadeu Lobo dos Santos; Ceará - Rev. Áureo 

Rodrigues de Oliveira e Presba. Ruthe Marques de Oliveira; Norte - Rev. Valdir 

Mariano de Souza e Cláudio Lísias Gonçalves dos Reis Silva; Presbs. Ewaldo 

Cotrim de Figueiredo e Edmilson de Araújo Pires; SÍNODO SUDOESTE 

PAULISTA – Presbitérios: Botucatu - Revs. Levi Franco de Alvarenga e Clayton 

Leal da Silva; Presbs. Carlos Roberto de Paula Lima e Celso Vieira; Central 

Paulista - Revs. Valdemar de Souza e Lucimar Manoel Vieira; Presb. Cláudio 

Marvulo; Ourinhos - Rev. Silas de Oliveira e João Batista de Souza; Presbs. 



Oswaldo Brito de Moraes e Marcos Gomes; SÍNODO SUL DE SÃO PAULO - 

Presbitérios: Sorocaba - Revs. Nenrod Douglas Oliveira Santos e José Ilson 

Venâncio; Presbs. Elineu Teixeira Calado e Benedito Carlos Gonzaga; Sul de São 

Paulo - Revs. Florisval Carbona Costa e Ezequias Pires de Camargo; Presbs. Eli 

Teixeira de Lima e Joquim Pedro; Votorantim - Revs. Jonas Gonçalves e Jairo 

Honório Correa; Presb. Eliézer Jaci de Gois Vieira; VALE DO RIO PARANÁ -  

Presbitérios: Arapongas – Revs. Audenir Almeida Cristófano e Artêmio Langue 

Pauluci Júnior; Presbs. Waldomiro Ribeiro de Jesus e João Olavo Almeida Prado 

de Oliveira; Maringá - Revs. Saulo de Melo e Luiz Henrique Solano Rossi; Presb. 

Valdenir dos Santos Correa; Mato Grosso do Sul - Rev. Marcos Kopeska Paraizo 

e Rev. Jurandir Pires de Oliveira; Presbs. Neftali Ferreira de Assis e Abizaí 

Machado; Norte do Paraná - Revs. Simão Alberto Zambissa e Adilson Antonio 

Ribeiro; Presb. Leonildo Rodrigues; Oeste do Paraná - Rev. Marcos Roberto 

Dutra; Presbs. Jonas de Oliveira e Silva e Hanani Lara. Há “quorum”. É lida e 

aprovada a ata da Segunda Sessão. Registro de apreciação da AG à IPI de 

Rolândia-PR, pelo trabalho social “Cesta Verde” mantido pela mesma e divulgado 

através da Rede Globo de Televisão, no programa “Fantástico”. A AG enviará 

moção de congratulações à igreja, parabenizando-a pelo excelente trabalho social 

que está realizando. Trabalhos suspensos às 11:45 h. para trabalho das 

comissões e almoço. Os trabalhos são reabertos às 14:20 h. Registra-se a 

presença da Profa. Elisabete Cintra Damião Alves, Secretária de Música e 

Liturgia, acompanhada de membros da Secretaria. É feita à AG uma exposição 

que resultou na edição do Hinário da IPIB “Cantai, toda a Terra” e do CD do 

Centenário.  Registra-se o agradecimento da AG pelo excelente trabalho realizado 

pela Secretaria de Liturgia. Alteração de representação – Presbitério de Campinas 

– Rev. Welington Barbosa, em substituição ao Rev. José Tossini. RESOLUÇÃO - 

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ESTATÍSTICA E ESTADO ESPIRITUAL - 

Considerando que os dados disponibilizados para Comissão de Estatística e 

Estado Espiritual da IPIB não possibilita um trabalho com dados absolutos, visto 

que apenas 38 (trinta e oito) Presbitérios enviaram os informes estatísticos de 

2000; 39 (trinta e nove) Presbitérios em 2001 e apenas 19 (dezenove) Presbitérios 



em 2002;Considerando que esta realidade impossibilita o trabalho da Comissão 

Permanente apesar dos esforços envidados pela mesma; Considerando que no 

ano histórico que estamos vivendo não podemos saber quantos somos, como 

estamos, onde estamos, se crescemos, se decrescemos... Quem somos nós? – A 

AG resolve: 1. A realização de um grande Censo do Centenário (CECEN) 

(resolução parcial). Alteração de representação: Presbitério Leste Paulistano - 

Rev. Carlos Barbosa substitui o Rev. Otoniel Marinho de Oliveira Júnior.  

RESOLUÇÕES –Quanto aos Documentos –  Sínodo Sudoeste Paulista-AG-

001/03 - Propõe a criação de Comissão Especial para estudar o novo Código Civil 

Brasileiro e suas implicações para a Igreja- (Papéis e Consultas); a) Nomear uma 

comissão de especialistas na área jurídica para estudar as obrigações fiscais, 

contábeis e jurídicas do Novo Código Civil Brasileiro, em razão das implicações e 

alterações que deverão ser implementadas pelas instituições eclesiásticas, 

devendo a comissão apresentar relatório no prazo de seis meses, a partir desta 

data; b) Publicar cartilha com o resultado desses estudos para envio às igrejas 

locais. Presbitério Paranaense-AG-002/03, Presbitério Oeste do Paraná-AG-

005/03, Sínodo Rio-São Paulo - AG-016/03, Minas Gerais - AG-020/03 e 

Presbitério Brasil Central - AG-027/03 - Propõem redução na contribuição da IPIs 

locais para a AG (Finanças): a) Não atender as solicitações de redução da 

contribuição mensal das igrejas locais para a Assembleia Geral. b) A Assembleia 

Geral resolve indicar a comissão de Administração e Planejamento para efetuar 

estudos sobre a redução do percentual de contribuição das igrejas locais para a 

Assembleia Geral, devendo estes estudos serem encaminhados à Comissão 

Executiva que os apresentará na próxima reunião ordinária da Assembleia Geral. 

Presbitério Novo Osasco AG-003/03 – Solicita análise dos documentos do Rev. 

Paulo Roberto da Silva, visando ao seu recebimento pelo Presbitério, conforme 

Artigo 42, Parágrafo 3º Encaminhar o pedido à Secretaria de Educação Teológica 

para as providências que se fizerem necessárias, enviando parecer à COMEX. 

Igreja Presbiteriana Argentina “Cristo el Rei” AG-004/03 - Pede filiação eclesiástica 

à AG da IPIB: Estabelecer uma relação de parceria com a Igreja Presbiteriana 

Argentina “Cristo el Rei”, encaminhando o pedido à Secretaria de Relações 



Intereclesiásticas, para que juntamente com a Secretaria de Missões, elaborem os 

termos do referido acordo, visando uma possível filiação e que essas em conjunto 

enviem relatório a COMEX, no prazo de 180 dias. Presbitério Oeste do Paraná 

AG- 006/03 - Solicita esclarecimentos relativos ao processo de dispensa de 

reciclagem, com o intuito de orientar o ingresso do Rev. Elias Barbosa Lobo no 

Presbitério - Encaminhar o pedido à Secretaria de Educação Teológica para as 

providências que se fizerem necessárias, enviando parecer à COMEX. Secretaria 

de Forças Leigas-AG-007/03 - Relatório de atividades, anexando os relatórios da 

CNA e CNU) - (Especial dos Departamentos e Projetos);  Acolher os relatórios 

apresentados pelas Coordenadorias em apreço com voto de apreciação pelo 

trabalho realizado. Comitê IPI para assuntos do CLAI -AG-008/03 - Apresenta 

relatório de atividades -  (Especial dos Departamentos e Projetos): Acolher o 

relatório apresentado com voto de apreciação  pelo trabalho realizado. Associação 

Evangélica Maanaim -AG-009/03 - Apresenta relatório de atividades (Especial dos 

Departamentos e Projetos) : a) Acolher o relatório e reconhecer o avanço do 

Acampamento na vigência do comodato nesses primeiros 10 anos; b) Renovar o 

comodato , buscando  um outro parceiro para atuar junto ao Presbitério de 

Botucatu na administração do Acampamento em referência. Escritório Regional de 

Manaus - AG-010/03 - Apresenta relatório de atividades - (Especial dos 

Departamentos e Projetos): a) Acolher o relatório do Rev. Sérgio Francisco dos 

Santos; b) Recomendar que a igreja valorize ainda mais o Projeto Amazonas, 

buscando, inclusive, prioriza-lo, através de todas as alternativas possíveis  para o 

efetivo desenvolvimento da IPI no Amazonas; c) Vincular o Projeto no Amazonas à 

Secretaria de Missões. Presbitério Oeste do Paraná - AG-011/03 e Presbitério 

Vale do Rio Paraná - AG-012/03 - Propõe parceria da IPI com a Missão Caiuá, no 

provimento de salário para o Rev. Othoniel Borges Machado, na condição de 

Diretor de Campo da referida missão - (Finanças); Encaminhar os documentos à 

SMI, para que esta tome as providências que julgar necessárias, por se tratar de 

matéria de sua competência, ouvindo-se o Sínodo do Vale do Rio Paraná e o 

Presbitério Oeste do Paraná. Presbitério Londrina - AG-013/03 - Propõe instalação 

de curso noturno no Seminário Teológico Antônio de Godoy Sobrinho, bem como 



alterações na Constituição da IPIB - a) Encaminhar o assunto do item 1, seja 

encaminhado à secretaria de educação teológica para os estudos e providências 

que se fizerem necessários; b) os assuntos elencados nos itens 2 e 3, que se 

referem a reforma constitucional, sejam encaminhados como sugestão à comissão 

especial de reforma constitucional. Sínodo Osasco - AG-014/03 - Propõe estudos 

visando a elaboração de Confissão de Fé para a IPIB - (Papéis e Consultas) - 

Criar uma comissão especial com o objetivo de que seja elaborada, inicialmente, 

uma afirmação de fé, devidamente contextualizada à nossa realidade, visando a 

elaboração de uma futura da Confissão de Fé. Sínodo Rio-São Paulo - AG-015/03 

- Solicita a compra ou aluguel de imóvel para extensão do Seminário de São Paulo 

no Rio de Janeiro - (Finanças); - Arquivar. Presbitério Brasil Central AG-017/03 - 

Solicita autorização para licenciar ao ministério a sra. Regina Tereza de Souza 

Ferreira - Encaminhar o pedido à Secretaria de Educação Teológica para as 

providências que se fizerem necessárias, enviando parecer à COMEX. Presbitério 

Botucatu - AG-018/03 - Manifesta a intenção de prosseguir no convênio de 

gerenciamento do Acampamento Cristo é Vida e solicita outras providências - 

(Finanças): Devolver o documento ao seu remetente, e que o assunto seja tratado 

primeiramente pela assembléia da AEM e, caso haja necessidade de aporte 

financeiro, que a própria AEM faça solicitação à COMEX. Registrar votos 

contrários dos Revs. Clayton, Levi e Ismael. Secretaria de Educação Teológica - 

AG-019/03 e AG-028/03 –  Apresenta relatório de atividades (anexos relatórios do 

Seminário de São Paulo, incluso a extensão no Rio de Janeiro; do Seminário de 

Fortaleza) -(Especial dos Departamentos e Projetos); Encaminha relatório de 

atividades do Seminário Teológico Antônio de Godoy Sobrinho - (Especial de 

Departamentos e Projetos: a)  Acolher o relatório da SET com voto de apreciação 

pelo trabalho realizado, notoriamente em relação às extensões dos seminários 

que tanto têm desenvolvido papel relevante no desenvolvimento da IPI do Brasil; 

b) Determinar que a Fundação Eduardo Carlos Pereira envide os esforços 

necessários para alugar um imóvel visando a melhoria dos trabalhos na extensão 

do Rio de Janeiro; c) Determinar que a Fundação Eduardo Carlos Pereira priorize 

o reconhecimento dos cursos de teologia dos nossos seminários, não poupando 



esforços para tal fim. Presbitério Sergipe AG-021/03 – Solicita autorização para 

licenciar o Presb. Jônatas da Silva Menezes, conforme o Art. 42, Parágrafo 3º da 

Constituição da IPIB - Encaminhar o pedido à Secretaria de Educação Teológica 

para as providências que se fizerem necessárias, enviando parecer à COMEX. 

Presbitério Ourinhos - AG-022/03 - Comunica o desinteresse do Concílio para a 

renovação de parceria (comodato), relativa à administração do Acampamento 

Cristo é Vida - (Papéis e Consultas): Acolher a decisão do presbitério e que se 

registre. Presbitério Oeste do Paraná  - AG-023/03 - Encaminha documentação do 

sr. Rogério Sebastião da Silva, solicitando revalidação de curso teológico - 

Encaminhar o pedido à Secretaria de Educação Teológica para as providências 

que se fizerem necessárias, enviando parecer à COMEX. Presbitério Sergipe - 

AG-024/03 - Solicita autorização para licenciar a missionária Ailka Dantas do Amor 

Cardoso, conforme artigo 42, parágrafo 3º da Constituição da IPIB -(Papéis e 

Consultas.); Encaminhar o pedido à Secretaria de Educação Teológica para as 

providências que se fizerem necessárias, enviando parecer à COMEX. Assessoria 

de Imprensa e Comunicação (O Estandarte) - AG-25/03 - Apresenta relatório de 

atividades - (Especial de Departamentos e Projetos): a) Acolher o relatório com 

voto de apreciação pela qualidade do trabalho apresentado; b) Determinar que 

todos os Presbitérios façam gestões junto às igrejas jurisdicionadas para a 

ampliação das assinaturas do nosso órgão de comunicação visando sanar a 

anomalia apresentada quanto às igrejas que não têm assinaturas. Presbitério do 

Norte - AG-026/03 - Questiona sobre a legalidade da prática de consultas 

informais à igreja local sobre pastorado - (Papéis e Consultas): Informar o 

consulente que, considerando o exposto nos Artigos 32, 51 com seu parágrafo 

único e 57, é que somente no caso de eleição do pastor é que a Igreja deve ser 

consultada, quando ela decide, manifestando-se pelo voto. No caso do pastor 

comissionado a decisão é do Presbitério em entendimentos com o Conselho. 

Secretaria Executiva - AG-028/03 – (mesmo parecer do DOC AG 019/03) Rev. 

Áureo Rodrigues de  Oliveira - AG-029/03 - Apresenta relatório do representante 

da IPI junto à Aliança Reformada Mundial /AMIR - (Especial dos Departamentos e 

Projetos): Acolher o relatório com voto de apreciação pelo desempenho do nosso 



representante. Diretoria da IPIB - AG-030/03 - Propõe agenda e horário dos 

trabalhos da AG – (Plenário); Aprovado. Secretaria de Educação Cristã - AG-

031/03 - Apresenta relatório de atividades – (Especial dos Departamentos e 

Projetos): a) Acolher o relatório com voto de apreciação pelo trabalho realizado; B) 

Determinar que a Secretaria de Educação Cristã fomente a realização de fóruns 

regionais para a discussão estrutural da Escola Dominical na IPI do Brasil; b) 

Determinar que a SEC promova a produção de revistas “Uni-temáticas”, utilizando 

e retomando a prática do voluntariado na produção do material, sem no entanto, 

desfazer a estrutura de produção atual; c) Sistematizar a formação de líderes e 

treinamento de professores. Diretoria/Tesouraria da Assembleia Geral - AG-

032/03 - Apresenta lista de igrejas inadimplentes - (Finanças); a) determinar que 

os Presbitérios se reúnam com os Conselhos inadimplentes e façam gestões para 

a quitação ou parcelamento das dívidas e que o relatório destas gestões seja 

encaminhado ao Sínodo para que seu representante os apresente na próxima 

reunião da COMEX; b) a partir do ano de 2003, comunicar às igrejas que ficarem 

três meses inadimplentes sobre o fato, com cópia para os presbitérios, solicitando 

a quitação dos débitos. Diretoria da IPIB - AG-033/03 -  Propõe que a Web Rádio 

da IPIB passe a transmitir em caráter definitivo – Atender a proposta e determinar 

que sejam dados os passos necessários para a implementação da transmissão 

em caráter definitivo. Sínodo São Paulo AG-034/03 - Propõe que se elabore e 

aprove um novo modelo de formulário estatístico - Acolher e encaminhar a 

proposta à comissão de estatística e estado espiritual da igreja, para as 

providências que se fizerem necessárias. Sínodo São Paulo - AG-035/03 - Propõe 

novo texto para o Modelo da Estatuto das Igrejas Locais - (Papéis e Consultas): 

Encaminhar a proposta como sugestão à Comissão Especial de Reforma 

Constitucional. Sínodo São Paulo - AG-036/03 - Encaminha texto na lei do INSS, 

solicitando providências sobre o assunto – (Papéis e Consultas); Acolher a 

proposta do mesmo nos termos de seu encaminhamento, ou seja: a) nomear uma 

Comissão composta de profissionais para analisar a questão de forma técnica, 

com a finalidade de orientar seguramente concílios e igrejas da IPIB; b) contatar 

outras igrejas e ou entidades afins, com o objetivo de concentrar procedimentos 



conjuntos de questionamento administrativo ou judicial da exigência imposta pelo 

Regulamento da Previdência Social, se concluído pela pertinência e aplicabilidade 

aos Ministros. Sínodo Rio São Paulo e Secretaria Executiva - AG-037/03 - 

Comunica a instalação do Presbitério Rio-Sul e pede arrolamento e assento de 

seus representantes nesta Assembleia  - (Plenário); Aprovado. Secretaria 

Executiva e Comissão de Planejamento 2003-2010 - AG-038/03 - Apresenta 

relatório de atividades – (Especial dos Departamentos e Projetos): A  Assembleia 

Geral resolve: Acolher o relatório. Secretaria de Missões – AG 039/03 -  Apresenta 

relatório de atividades (Especial de Departamentos e Projetos): a) Acolher o 

relatório com voto de apreciação pelo dinamismo do trabalho; b) Priorizar os 

grandes centros e grandes cidades, onde a IPI não se faz presente; c) Criar um 

Presbitério em cada estado; d) Prosseguir com o Projeto Natanael; e) Assumir a 

coordenação do Projeto para a região amazônica; f) Continuar buscando parcerias 

com igrejas locais, presbitérios e sínodos; g) Manter e aperfeiçoar os critério 

missionário aprovado em 2001; h) Estimular a eficácia evangelística para que os 

nossos campos missionários possam alcançar a condição de se tornarem igrejas 

em prazos mais curtos. Secretaria Nacional de Crianças – AG 040/03 – Apresenta 

relatório de atividades (Especial de Departamentos e Projetos): Acolher o relatório 

com voto de apreciação. Presbitério Leste Paulistano – AG 041/03 – Encaminha 

proposta de Afirmação de Fé (Comissão de Papéis e Consultas) –  Criar uma 

comissão especial com o objetivo de que seja elaborada, inicialmente, uma 

afirmação de fé, devidamente contextualizada à nossa realidade, visando a 

elaboração de uma futura da Confissão de Fé. Presbitério Leste Paulistano -  AG 

042/03 – Encaminha documentação relativa ao Rev. Rubens de Castro, para 

liberação, conforme o Art. 42,  Parágrafos 1º e 2º da Constituição da IPI do Brasil 

– Encaminhar o pedido à Secretaria de Educação Teológica para as providências 

que se fizerem necessárias. Associação Bethel/ Conselho Fiscal de Bethel – AG 

046/03 – Encaminham diversos documentos referentes à Associação Bethel: 

Balanço Patrimonial Consolidado de 2001, parecer do Conselho Fiscal da 

Associação Bethel, e relatório financeiro referente “Festa das Nações” (Especial 

dos Departamentos e Projetos) : A  Assembleia Geral resolve:  Acolher o relatório. 



IPI Central De Votorantim - AG-047/03 - Apresenta representação contra o Sínodo 

Sul de São Paulo conforme o Art. 77, Inciso IX, da Constituição da IPIB - devolver 

o documento à igreja encaminhante por falha no procedimento. Presbitério Sul do 

Paraná – AG 048/03 – Consulta acerca de conflito legal entre os artigos 90 e 25 

da Constituição da IPI do Brasil (Papéis e Consultas): Informar o consulente que 

não há o suposto conflito legal, uma vez que o pastor é remunerado pelo exercício 

de seu ofício eclesiástico e não pelo da presidência do Conselho, assim como não 

haveria conflito legal se o um dos presbíteros membros do Conselho fosse 

remunerado por serviços prestados à Igreja, como administrador, contador, 

zelador, secretário da Igreja, regente do Coral, etc. Fundação Eduardo Carlos 

Pereira AG - 051/03 - Comunica e justifica a não realização de reforma de Estatuto 

da Fundação - Acolher as justificativas da Fundação Eduardo Carlos Pereira para 

a não realização da reforma de Estatuto da Fundação. Sínodo Sul de São Paulo – 

AG 054/03 – apresenta Livro de Atas (Exame de Livros de Atas dos Sínodos): 

Acolher a decisão do presbitério e que se registre. Presbítero Elineu Teixeira 

Calado - AG-063/03 - Solicita esclarecimentos sobre administração da Associação 

Bethel - encaminhar a solicitação à diretoria da Associação Bethel para os 

esclarecimentos necessários à Assembleia Geral de Bethel, em sua próxima 

reunião. Presbitério Central Paulista – AG 064/03 – Encaminha proposta de 

modificação de texto constitucional (Papéis e Consultas): a) Nomear uma 

Comissão para estudo de uma Reforma na Constituição, Estatutos (da IPIB e 

Modelo para Igrejas locais), Código Disciplinar, Regimento da AG, Código Eleitoral 

e das demais Normas da Igreja. b) Convocar nova reunião desta AG para reunir-

se na primeira quinzena do  mês de novembro de 2003 para aprovação da dita 

reforma. Presbitério Paulistano – AG 065/03 – Encaminha consulta acerca do 

Artigo 40 da Constituição (Papéis e Consultas: Encaminhar o documento à 

Comissão de Reforma Constitucional. Presbitério Paulistano – AG 066/03 – 

Encaminha consulta acerca do Artigo 79 da Constituição: Informar o consulente 

que o ministro despojado administrativamente terá o direito de recorrer até 

esgotar-se os prazos e instâncias, pois somente depois que estes se esgotem ele 

está definitivamente exonerado. Secretaria de Relações Intereclesiásticas – AG 



067/03 - Apresenta relatório de atividades (Especial dos Departamentos e 

Projetos): Acolher o relatório do representante  junto ao CONIC e CNBB; não 

foram aprovadas as propostas nele contidas. Comissão de Previdência Privada – 

AG 068/03 - Apresenta relatório de atividades (Especial dos Departamentos e 

Projetos): a) Acolher o relatório da comissão; b) Determinar aos presbitérios não 

participantes do Plano IPIBPREV e aqueles que ainda tem pastores elegíveis não 

inscritos para que providenciem o mais rápido possível a sua adesão ou a 

inscrição de seus ministros; c) Determinar aos presbitérios que encaminhem 

correspondência à Comissão Permanente de Previdência Privada comunicando a 

ordenação de novos ministros e seus dados pessoais e de endereçamento, no 

prazo máximo de 30 dias da ordenação, para que a Comissão providencie a 

inscrição do ministro no Plano IPIBPREV; d) Alterar a nomenclatura da Comissão 

Permanente de Previdência Privada para Comissão Permanente de  Benefícios, 

ampliando o escopo de suas atribuições para avaliar, propor, monitorar e 

operacionalizar a concessão de benefícios sociais e previdenciários aos ministros 

e missionários da IPIB, tais como Plano de Previdência Privada, Seguro de Vida  e 

Acidentes Pessoais, Assistência Médica e outros aprovados pela Assembleia 

Geral ou sua Comissão Executiva. Substituição de representação – Presbitério 

Leste Paulistano – Rev. Roberto Viani em substituição do Rev. Mário Ademar 

Fava. Presbitério Presidente Prudente AG - 069/03 - Propõe a catalogação das 

decisões da “AG” que se enquadram como lei ordinária – a) Determinar que a 

COMEX proceda à catalogação das decisões da “AG” que se encontram vigendo 

como lei ordinária, editando-as e publicando-as. b) editar as atas do Supremo 

Concílio, desde a sua organização. Presbitério Presidente Prudente AG-070/03 – 

Propõe que se crie um plano de cargos e salários para a IPIB - determinar que a 

COMEX agilize a execução da decisão aprovada na “AG” de Avaré, referente à 

criação de um plano de cargos e salários para a IPIB, devendo apresentar estudo 

para apreciação da AG em sua próxima reunião. Presb. Eliezer Lopes Jerônimo – 

AG 079/03 - Consulta Sobre procedimento constitucional - Papeis e Consultas: 

Informar o consulente que quem decide requerer a transferência de uma igreja 

para a jurisdição de outro Presbitério é o seu Conselho e não a Assembléia, pois 



esta tem competência para tratar somente do que está estabelecido no Art. 11 da 

Constituição. Registro Especial: Registra-se voto de apreciação pelo trabalho 

realizado pela Comissão Eleitoral, na condução dos trabalhos de eleição da nova 

diretoria da Igreja. Comissão de História/Secretaria Executiva - AG 081/03 - 

Propõe adoção de bandeira oficial para a IPIB - Papeis e Consultas (I) – Aprova-

se a proposta, registrando-se que o modelo da bandeira foi apresentado a esta 

AG, juntamente com as bandeiras do Brasil e do Estado de São Paulo. 

RESOLUÇÃO – Por questão de ordem esta AG decide dar posse à nova diretoria 

da Igreja no culto de encerramento dos trabalhos desta reunião ordinária. Nada 

mais havendo a tratar, encerra-se esta sessão à 01:50 h, com oração. Na 

qualidade de secretário lavrei e assino a presente ata (aa) Hírcio de Oliveira 

Guimarães. 

  

ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL 

 

Quarta Sessão – 9 de Fevereiro de 2003. 

 

Data, Hora E Local – Dia 09 de Fevereiro de 2003, com início às 09:00 h, nas 

dependências do Hotel Estância Santa Mônica, Estrada da Servidão, número 188, 

cidade de Louveira, Estado de São Paulo. Presidente – Rev. Leontino Farias dos 

Santos; Secretário – Rev. Hircio de Oliveira Guimarães. DIRETORIA: Presidente - 

Rev. Leontino Farias dos Santos, Primeiro Vice Presidente - Rev. Othoniel 

Gonçalves, Segundo Vice Presidente - Presb. Roberto da Freiria Estevão, Terceiro 

Vice Presidente - Rev. Edival Ferreira Brandão, Primeiro Secretário - Rev. Hírcio 

de Oliveira Guimarães, Segundo Secretário - Rev. Celso Cézar Machado e Rev. 

Rui de Araújo Lobo, terceiro secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL - Sínodo: 

Borda do Campo - Rev. Eduardo Galasso Faria; Brasil Central - Rev. Ézio Martins 

de Lima; Meridional - Rev. Márcio Borges Ribeiro; Nordeste - Rev. Jorge Antônio 

Rodrigues; Ocidental - Presb. Luiz Ribeiro Da Silva; Oeste Paulista - Presb. Walter 

Signorini; Oriental - Rev. Márcio Pereira de Souza; Osasco - Rev. Gildo Francisco 



Lopes; Rio São Paulo - Rev. Silvanio Silas Ribeiro Cabrial; São Paulo - Rev. 

Rogério César; Setentrional - Rev. Heitor da Silva Glória; Sudoeste Paulista - Rev. 

Clayton Leal da Silva; Vale do Rio Paraná - Rev. Otoniel Borges Machado. 

REPRESENTAÇÃO PRESBITERIAL – Sínodo, Presbitério - SÍNODO BORDA DO 

CAMPO – Presbitérios: ABC - Revs. Roberto Mauro de Souza Castro, Pedro 

Teixeira Filho, Presba. Eleni Mender Rangel e Presb. Moisés José de Lima; 

Ipiranga - Revs.Esni Celene Soares e Assir Pereira; Presbs. João Américo dos 

Santos e Moacir Húngaro; Litoral Paulista - Revs. Wilson Roberto Salles Devidé e 

Ernesto Aparecido Sossai; Presbs. João Batista Ribeiro de Barros e Adilson 

Antonio; SÍNODO BRASIL CENTRAL – Presbitérios: Brasil Central - Revs. 

Valdeilson Casimiro de Oliveira e Jean Douglas Gonçalves; Presbs. Mauri 

Rezende e Silva e José Carlos de Lima; Distrito Federal - Revs. Silas Silveira e 

Rui de Araújo Lobo; Presbs. Roberto de Souza Silveira e Elizeu Alves Rabelo; 

Mato Grosso – Rondônia - Revs. Luís Alberto Sanches; SÍNODO MERIDIONAL – 

Presbitérios – Catarinense - Reva. Regina Niura Silva do Amaral e Rev. Euclides 

Luiz do Amaral; Presba. Berenice Doni de Araújo e Presb. Décio João Machado; 

Londrina - Revs. Paulo Roberto Faria e Mathias Quintela de Souza; Presbas. 

Sônia Regina Machado e Adiloar Franco Zemuner; Paranaense - Revs. Francisco 

Elias Delfino e Davi Diniz Machado; Presbs. Waldecy José dos Reis e Antônio 

Orozimbo Filho; Sul do Paraná - Rev. Jean Carlos Selleti; Presbs. Teodoro Mayer 

Schelesky e Ednelson Granieiro Jeller; SÍNODO DE MINAS GERAIS -  

Presbitérios: São Paulo – Minas - Revs. Adevanir Pereira Da Silva e Ablandino 

Saturnino de Souza; Presbs. Maurílio Clóvis dos Santos e Clodoaldo de Souza; 

Sudoeste de Minas - Revs. Nilson Cândido Ferreira e Juraci Moraes Cabral; 

Presbs. Paulo César Mansano Rosa e Dirlei André Alves; Sul de Minas - Rev. 

Isaias Garcia Vieira; Presbs. Fernando Caixeta Vieira e Márcio Isac de Souza; 

SÍNODO DO NORDESTE – Presbitérios: Bahia - Rev. David Gordon Gartrell; 

Presbs. Geraldo Mendes do Nascimento e Carlos Roberto Laranjeiras; Nordeste - 

Revs. Kléber Nobre de Queiroz e Jango Magno Fernandes Miranda; Presbs. 

Hermínio Clementino de Melo Neto e Aluísio Bezerra de Oliveira; Pernambuco – 

Alagoas - Revs. Itamar de Souza e Claudionor Silva Dias e Presb. José Draílton 



da Silva; Sergipe - Revs. Zabulon Siqueira e Jonan Joaquim da Cruz; Presbs. 

Neilton Diniz Silva Souza e Jonatas Silva Meneses; SÍNODO OCIDENTAL – 

Presbitérios: Araraquarense - Revs. Ricardo José Bento e Antono Carlos Alves; 

Presbs. Luiz Marcos Caraí e Jéferson Barbosa Borges; Campinas - Revs. José 

Itamar de Souza Júnior e José Arno Tossini; Presbs. Djalma Terra Araújo e 

Antônio Aparecido da Silva; Noroeste Paulista - Revs. Marcos Roberto dos Anjos 

Pinto e Antônio de Oliveira Faria e Presbs. Batista Belotti e Abdias Queiroz 

Ribeiro; Oeste - Revs. Reginaldo Von Zuben e Ari Botelho; Presbs. René Ribeiro 

da Silva e Joel Brandão de Oliveira; SÍNODO OESTE PAULISTA -  Presbitérios: 

Assis - Revs. Valmir Machado Ribeiro e Hélio Osmar Fernandes; Presbs. Saulo 

Porto da Silva e Roberto da Freiria Estevão; Centro Oeste Paulista - Revs. 

Agnaldo Pereira Gomes e Wilson Bersenek; Presbs. Oséas Francisco Pereira e 

Edvander Santos Esteves; Presidente Prudente - Revs. Paulo de Melo Cintra 

Damião e Ary Sérgio Abreu Mota; Presba. Mathilde de Toledo Signorini e Presb. 

Francisco Severiano de Oliveira; SÍNODO ORIENTAL – Presbitérios: Bandeirante 

- Revs. Saul Ramos de Oliveira e Fernando Bortolleto Filho; Presbs. Wagner 

Jardim da Costa e Nelson Lacerda da Silva; Freguesia - Revs. Wellington Ribeiro 

e Adalto Geraldo Beltrão; Presbs. Moacir Benvindo de Carvalho e Adauto Leme 

dos Santos; Santana - Reva. Irene Garcia Costa de Souza e Rev. Salomão Silva 

Neto; Presba. Janete Cabelo Terra; SÍNODO DE OSASCO – Presbitérios: 

Carapicuíba - Revs. Márcio Alves Mota e Janailton dos Reis Santos; Presbs. 

Ronaldo Dias Andrade e Mesach Antonio de Oliveira; Novo Osasco - Revs. 

Wagner Roberto Mango e Eliseu Fonda da Silva; Presbs. Miquéias Fonda da Silva 

e Milton Pereira Magalhães; Osasco - Rev. Gerson Correia de Lacerda; Presbs. 

Ezechias Soares Correa e Eduardo Gouvea Mendonça; SÍNODO RIO SÃO 

PAULO - Presbitérios: Fluminense - Revs. Jorge Luiz do Nascimento e Cleber 

Coimbra Filho; Presbs. José Gregório de Lima Filho e Charlles Cesar de Abreu; 

Rio de Janeiro - Rev. Éder Araújo Ferreira; Presb. Eliézer Lopes Jerônimo; Rio-Sul 

- Revs. Weber Orlando Braidotti e Renato Medeiros Barbosa; Presbs. Mizael 

Gomes de Carvalho e Milton Cezar Cione Peres; Vale do Paraíba - Rev. Rivaldo 

da Silva Xavier; Presb. Joaquim Ribeiro Filho; SÍNODO SÃO PAULO – 



Presbitérios: Leste Paulistano - Revs. Mario Ademar Fava Carlos Barbosa; 

Presbs. João Batista Navarro e Cilas Stroppa; Paulistano - Revs. Marcos Prestes 

e Gilberto dos Santos Rodrigues; Presbs. David Antonio da Silva e Abnaziel 

Ricardo de Freitas; São Paulo - Revs. Valdinei Aparecido Ferreira e Aury Vieira 

Reinaldet; Presbs. Dioraci Vieira Machado e Paulo Rodrigues Costa; SÍNODO 

SETENTRIONAL – Presbitérios: Amazonas - Revs. Francisco Tadeu Lobo dos 

Santos; Ceará - Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira e Presba. Ruthe Marques de 

Oliveira; Norte - Rev. Valdir Mariano de Souza e Cláudio Lísias Gonçalves dos 

Reis Silva; Presbs. Ewaldo Cotrim de Figueiredo e Edmilson de Araújo Pires; 

SÍNODO SUDOESTE PAULISTA – Presbitérios: Botucatu - Revs. Levi Franco de 

Alvarenga e Ismael G. Júnior; Presbs. Carlos Roberto de Paula Lima e Celso 

Vieira; Central Paulista - Revs. Valdemar de Souza e Lucimar Manoel Vieira; 

Presbs. João Carlos Paes e Cláudio Marvulo; Ourinhos - Rev. Silas de Oliveira e 

João Batista de Souza; Presbs. Oswaldo Brito de Moraes e Marcos Gomes; 

SÍNODO SUL DE SÃO PAULO - Presbitérios: Sorocaba - Revs. Nenrod Douglas 

Oliveira Santos e José Ilson Venâncio; Presbs. Elineu Teixeira Calado e Benedito 

Carlos Gonzaga; Sul de São Paulo - Revs. Florisval Carbona Costa e Ezequias 

Pires de Camargo; Presb. Eli Teixeira de Lima; Votorantim - Revs. Jonas 

Gonçalves e Jairo Honório Correa; Presb. Eliézer Jaci de Gois Vieira; VALE DO 

RIO PARANÁ - Presbitérios: Arapongas – Revs. Audenir Almeida Cristófano e 

Artêmio Langue Pauluci Júnior; Presbs. Waldomiro Ribeiro de Jesus e João Olavo 

Almeida Prado de Oliveira; Mato Grosso do Sul - Rev. Marcos Kopeska Paraizo e 

Rev. Jurandir Pires de Oliveira; Presbs. Neftali Ferreira de Assis e Abizaí 

Machado; Norte do Paraná - Revs. Simão Alberto Zambissa e Adilson Antonio 

Ribeiro; Presb. Leonildo Rodrigues; Oeste do Paraná - Rev. Marcos Roberto 

Dutra; Presb. Jonas de Oliveira e Silva. Há “quorum”. Trabalhos iniciados com 

oração. RESOLUÇÃO – A AG, com relação aos imóveis da Rua Visconde de Ouro 

Preto e no Bairro de Pinheiros (fração ideal) decide determinar os passos 

identificação da posse dos imóveis e enviar os informes à AG, em sua próxima 

reunião, para tomar conhecimento e deliberação. REGISTRO ESPECIAL – Voto 

de apreciação à Secretaria de Música e Liturgia, pelos trabalhos que resultaram 



na edição do Hinário do Centenário e CD comemorativo do Centenário da Igreja. 

AGRADECIMENTO ao Rev. Ismael Gomes Júnior por sua participação no 

acompanhamento musical dos cânticos durante os trabalhos da AG.  NOMEAÇÃ0 

– Comissão Especial – para Revisão do Estatuto e elaboração de Projeto de 

LIVRARIA e EDITORA, composta por todos os atuais diretores da Associação 

Evangélica e Literária Pendão Real. RELATÓRIO DA COMISSÃO DE 

ESTATÍSTICA E ESTADO ESPIRITUAL – Resolução: a) Determinar que a nova 

Comissão elabore um formulário simples e prático, para facilitar uma resposta 

rápida de todas as Igrejas visando a realização do Censo do Centenário; b) 

Orientar para que mencionados formulários sejam enviados às igrejas com prazo 

para sua devolução, devidamente preenchidos e com dados reais para a 

Comissão; c) Recomendar que a Comissão Executiva de cada Presbitério acate, 

com determinação, esta proposta, para fins de cumprimento do prazo estabelecido 

pela Comissão Permanente, tendo em vista que o resultado deste trabalho deverá 

ser concluído antes do dia 31 de julho de 2003. d) Criar uma Seção de Estatística 

no site da IPIB, onde as igrejas locais entrarão com os dados estatísticos 

respectivos. As igrejas impossibilitadas de darem essa providência enviarão os 

seus dados como de hábito. Adiada a ata da sessão anterior. Trabalhos 

suspensos às 10:00 h. para que a AG funcione com Assembleia Geral da 

Associação Evangélica e Literária Pendão Real. Os trabalhos são reabertos às 

12:05 h. NOMEAÇÃO – Comissão Especial de Reforma da Constituição da IPIB – 

Rev. Mário Ademar Fava, Presba. Adiloar Zemuner, Rev. Carlos Barbosa, Rev. 

Paulo Melo Cintra Damião, Presb. Moacir Húngaro, Rev. João Luiz Furtado. 

NOMEAÇÃO – Comissão Especial de Estudos para Reforma da Estrutura 

Administrativa da IPIB – Rev. Abival Pires da Silveira, Rev. Mário Ademar Fava, 

Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, Rev. Jonas Gonçalves, Rev. Roberto Mauro 

de Souza Castro, Rev. Aury Vieira Reinaldet, Rev. Gerson Correa de Lacerda, 

Rev. Mathias Quintela de Souza, Presb. Moacir Húngaro, Presbª. Adiloar Franco 

Zemuner, Inailda Bicudo, Presb. Ronaldo Dias de Andrade, Presb. Francisco de 

Almeida, Presb. Reuel Mattos de Oliveira, Presb. Arnold Herman Ferle, Presb. Ruy 

Anacleto Júnior, Rev. Nenrod Douglas Oliveira Santos, Rev. Márcio Pereira de 



Souza, Rev. Kleber Nobre de Queiroz. RELATÓRIO ESPECIAL – Rev. Roberto 

Vicente Cruz Themudo Lessa informa a AG que cumpriu sua missão de 

representação da IPIB no Culto em memória do Rev. Allen Frank Musick, pastor 

da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, administrador da Missão 

Presbiteriana no Brasil, da qual a IPIB é um dos membros. REGISTRO – Registra-

se a carta de renúncia do Rev. Éber Ferreira Silveira Lima ao cargo de secretário 

executivo da IPIB – Tomar conhecimento e arquivar. REGISTRO – Presb. João 

Américo dos Santos, tesoureiro da Igreja, renuncia ao cargo, mediante declaração 

verbal a esta AG. RESOLUÇÃO - RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ESTATÍSTICA 

E ESTADO ESPIRITUAL - Considerando que os dados disponibilizados para 

Comissão de Estatística e Estado Espiritual da IPIB não possibilita um trabalho 

com dados absolutos, visto que apenas 38 (trinta e oito) Presbitérios enviaram os 

informes estatísticos de 2000; 39 (trinta e nove) Presbitérios em 2001 e apenas 19 

(dezenove) Presbitérios em 2002;Considerando que esta realidade impossibilita o 

trabalho da Comissão Permanente apesar dos esforços envidados pela mesma; 

Considerando que no ano histórico que estamos vivendo não podemos saber 

quantos somos, como estamos, onde estamos, se crescemos, se decrescemos... 

Quem somos nós? É tempo de nos conhecermos melhor! A AG decide: a) 

Realizar um grande Censo do Centenário (CECEN); b) Reformular a Comissão de 

Estatística e de Estado Espiritual; c) A nova Comissão elaborará um formulário 

simples e prático para facilitar uma resposta rápida de todas as Igrejas visando a 

realização do Censo do Centenário; d) Referidos formulários serão enviados às 

Igrejas com prazo para a sua devolução, devidamente preenchidos e com dados 

reais para a Comissão; e) Recomendar à Comissão Executiva de cada Presbitério 

que acate, com determinação, esta proposta para fins de cumprimento do prazo 

estabelecido pela Comissão Permanente, tendo em vista que o resultado deste 

trabalho deverá ser concluído antes do dia 31 de julho de 2003. São dados os 

passos de encerramento. Em conseqüência, os documentos não avaliados, a 

seguir listados,  serão enviados à próxima reunião da AG, para deliberação: 

Diretoria da IPIB – AG 044/03 – Encaminha relatório final da Diretoria da IPIB 

(Especial do Relatório da Diretoria); COMEX – AG 045/03 – Encaminha Livro de 



Atas da COMEX, biênio 2001/2002 (Exame das Atas e Atos da COMEX); Diretoria 

da IPIB – AG 049/03 – Apresenta relatório da IPIB, referente ao quadriênio 1999 a 

2003 (Especial de Relatório da Diretoria); Diretoria da IPIB – AG 050/03 – 

Apresenta relatório, informando a existência de imóvel não incluído no rol de 

patrimônio da IPI do Brasil (Plenário); Sínodo das Minas Gerais – AG 071/03 – 

Informa que não trouxe o Livro de Atas e solicita que seja apresentado à COMEX 

para aprovação (Exame de Livros de Atas dos Sínodos); Rev. Ary Sérgio Ageu 

Mota, Presbs. Walter Signorini e Francisco Severino de Oliveira – AG 073/03 – 

Apresentam proposta para nomeação de Comissão Especial de Estudo de 

alterações no Código Eleitoral e indicam nomes (Papéis e Consultas); Rev.Ary 

Sérgio Ageu Mota e Francisco Severino de Oliveira – AG 074/03 – Apresentam 

proposta para nomeação de Comissão Especial para estudar alterações no 

Regimento Interno da AG e indicam nomes (Papéis e Consultas); Presbitério Leste 

Paulistano – AG 075/03 – Encaminha proposta para revisão nas Normas para 

elaboração de Atas por processo eletrônico (Plenário); Diretoria da IPIB – AG 

076/03 – Memorando de Entendimento entre IPIB e PCUSA – Plenário; Dr. Lázaro 

Alves da Silva Sobrinho, Procurador do Conselho da IPI Cidade Líder – AG 078/03 

- Recurso extraordinário contra decisão do Sínodo São Paulo - Papéis e 

Consultas; Diretoria da IPIB/Secretaria Executiva - AG 080/03 - Apresenta informe 

relativo a documentos, pareceres e assuntos pendentes, no âmbito da AG e da 

COMEX - Papeis e Consultas (I). REGISTRO -  Voto de gratidão a Deus pelos 

cinqüenta anos de ministério do Rev. Dr. Laudelino de Abreu Alvarenga. Registro 

de moção de saúde aos reverendos eméritos do Presbitério do Norte, Adiel Tito de 

Figueiredo e Almir André dos Santos. Registro de pesar pelo falecimento dos 

irmãos e irmãs: Senhora Maria Braidotti, Revs. Benedito Neves da Silva, Synthio 

Britto, Rev. Dr. Dagoberto Ramirez, pastor metodista no Chile; Rev. Miguel 

Orlando de Freitas, Presb. Fayes Chafic Khouri, Rev. Gerson Pires de Camargo, 

diaconisa Altina Pereira, Presb. Zuma de Alvarenga Paes, diaconisa Diva Jardin 

Franco da Costa, Rev. Isaías de Carvalho. Registra-se voto de agradecimento 

pelas devocionais edificantes proferidas pelo Rev. Jonan Joaquim da Cruz, Reva. 

Regina Niura e Othoniel Gonçalves. REGISTRO ESPECIAL – Registra-se o fato 



notável na Assembleia do Centenário, a presença de pastoras e presbíteras como 

representantes oficiais de seus concílios. Registra-se o agradecimento pela 

participação de Coral composto por conciliares, no Culto de Encerramento desta 

AG, entoando em louvor a Deus o Hino do Centenário. Registro especial – 

delegados descendentes de fundadores da IPIB em 1903: Presb. Mauri Rezende 

e Silva, bisneto do Rev. Caetano Nogueira Júnior; Presba. Adiloar Franco 

Zemuner, tataraneta do Presb. Severo Virgilio Franco; Rev. Mathias Quintela de 

Souza, neto do Presb. Antônio José de Souza; Rev. Roberto Vicente Cruz 

Themudo Lessa, neto do Rev. Vicente Themudo Lessa, Rev. Márcio Borges 

Ribeiro, sobrinho tataraneto do Rev. Alfredo Borges Ribeiro, Rev. Otoniel Borges 

Neto, neto do Rev. Alfredo Borges Teixeira. Suspendem-se os trabalhos às 13:50 

h. sendo reabertos às 14:30 h para celebração do Culto de Encerramento e Posse 

da nova diretoria. Encerra-se esta sessão e a reunião da presente legislatura da 

Assembleia Geral com celebração de Culto e POSSE DA DIRETORIA ELEITA na 

sessão de abertura, composta dos seguintes diretores: Presidente - Rev. Assir 

Pereira, pastor evangélico, brasileiro, nascido em Ubarana, Estado de São Paulo, 

em 20 de Fevereiro de 1942, filho de José Franscisco Pereira e Altina Pereira, 

portador de RG. 3.441.410 e CPF 221.265.468-53, residente à Rua Sóror 

Angélica, 555, Apto. 102, Santana, CEP. 02452-060, São Paulo, SP; Primeiro vice 

presidente - Rev. Silas Silveira, pastor evangélico, brasileiro, nascido na cidade do 

Espírito Santo do Pinhal, Estado de São Paulo,  no dia 07 de Julho de 1928, filho 

de José Ivo da Silveira e Joana de Barros Silveira, portador de RG. 113165 – DF e 

CPF 008.349.271-72, residente à SHIN, QI 12, Conj. 3, casa 10, Lar do Norte, 

Brasília, DF;    Segundo vice presidente - Rev. Adevanir Pereira da Silva, pastor 

evangélico, brasileiro, natural de Campestre, Estado de Minas Gerais, no dia 01 

de Agosto de 1952, filho de Joab Pereira da Silva e Maria Joana da Silva, portador 

de RG. 325.678 MG e CPF 198.207.476-00, residente à Rua João Carlos da 

Cunha Couto, 730, Jardim Nazareth, CEP. 13806-620, Mogi Mirim, SP; Terceira 

vice presidente - Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel, psicóloga, brasileira, 

natural de Santo André, Estado de São Paulo, nascida em 08 de Outubro de 1959, 

filha de Ezequiel Rodrigues e Eleni Rodrigues Mender Rangel, casada, portadora 



de RG. 10.763.733 e CPF 131.682.768-20, residente à Rua da Fonte, 219, Apto. 

16, Bela Vista, CEP, 09040-270, Santo André, SP; Primeiro Secretário - Presb. 

Jonatas Silva Meneses, professor, brasileiro, natural de Itabuna, Estado da Bahia, 

no dia 17 de Abril de 1954, filho de José Silva e Maria Carmo Meneses Silva, 

portador do RG. 217.979 SSP/SE, e CPF. 077.360.375-15, residente à Rua Rafael 

de Aguiar, 1465, Edifício Tambaú, Apto. 302, Pereira Lobo, CEP. 49050-660, 

Aracaju, SE; Segundo secretário – Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, pastor 

evangélico, brasileiro, natural de Apucarana, Estado do Paraná, nascido em 29 de 

Agosto de 1969, filho de Francisco da Silva Ferreira e Lourdes Aparecida 

Gutierres, casado, portador de RG. 4891101-3 – SSP/PR e CPF 669.304.729-72, 

residente à Rua João Moura, 2311, Apto. 66, CEP. 05412-004, São Paulo, SP; 

Terceiro secretário - Presb. Saulo Porto da Silva, funcionário público estadual, 

brasileiro, nascido na cidade de Assis, Estado de São Paulo, em 06 de Fevereiro 

1962, filho de Waldomiro Porto da Silva e Zulmira de Oliveira , casado, portador de 

RG. 10.125.255-9 e  CPF. 030.517.648-09, Título de Eleitor. 114263501-16, 

Certificado Militar: 655.278 – Série A, residente Av. Siqueira Campos , 346, Assis, 

SP, CEP 19804-010, Telefone: (11) 3324-6847. São lidas e aprovadas as atas da 

terceira sessão e desta sessão. Nada mais havendo a tratar, encerrados os 

trabalhos desta legislatura às 16:00 h, lavrei e assino a presente (aa) Hírcio de 

Oliveira Guimarães. 

 

  

ATA ESPECIAL DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI DO BRASIL COMEMORATIVA 

DO CENTENÁRIO 

 

DATA, HORA E LOCAL – 16 de Agosto de 2003, com início às 18:12h, no Ginásio 

José de Almeida, Conjunto Desportivo Constâncio Vaz de Guimarães, sito à Rua 

Manoel da Nóbrega, 1361 – Ibirapuera – São Paulo, Capital. PRESIDENTE – Rev. 

Assir Pereira; SECRETÁRIO – Presb. Jonatas Silva Meneses – 1º secretário. 

VERIFICAÇÃO DO QUORUM – Sínodos representados: Borda do Campo, Presb. 

Moacir Hungaro; Brasil Central, Rev. Ézio Martins de Lima; Meridional, Rev. Paulo 



Roberto de Farias; Minas Gerais, Rev. Ablandino Saturnino de Souza; Ocidental, 

Presb. Jeferson Barbosa Borges; Oeste Paulista, Presb. Walter Signorini; Oriental, 

Rev. Paulo José de Carvalho Pires; Osasco, Rev. Gildo Francisco Lopes; Rio-São 

Paulo, Rev. Cleber Coimbra Filho; São Paulo, Rev. Rogério César; Sul de São 

Paulo, Rev. Jairo Honório Correia; e Vale do Rio Paraná, Rev. Otoniel Borges 

Machado. Representação dos Presbitérios: Sínodo Borda do Campo: ABC: Rev. 

Pedro Teixeira Filho, Rev. Roberto Mauro de Souza Castro e Presb. Moisés José 

de Lima; Ipiranga: Rev. Valdomiro Pires de Oliveira, Presb. João Américo dos 

Santos e Presb. Ricardo Heumuth Benedetti; Litoral Paulista: Rev. Ernesto 

Aparecido Sossai, Rev. Wilson Roberto Salles Devide, Presb. Adilson Antônio e 

Presb. João Batista Ribeiro de Barros; Sínodo Brasil Central: Brasil Central: Rev. 

João Wilson Breita de Oliveira, Rev. Valdeilson Casimiro de Oliveira, Presb. José 

Carlos Lima e Presba. Gisele R. R. C. Oliveira; Distrito Federal: Rev. Rui de Araujo 

Lobo e Presb. Elizeu Alves Rabello. Sínodo Meridional: Catarinense: Rev. 

Euclides Luis do Amaral e Regina Niura Silva do Amaral; Londrina: Rev. Mathias 

Quintela de Souza e Presba. Sonia Regina Machado dos Santos. Paranaense: 

Presb. Antonio Orozimbo Filho; Sul do Paraná: Rev. Jean Carlos Selleti. Sínodo 

Minas Gerais: São Paulo Minas: Rev. Walter Guilherme Sales e Benedito Amaro, 

Presb. Clodoaldo de Souza e Maurílio Clovis dos Santos; Sudoeste de Minas: 

Rev. Nilson Cândido Ferreira e Juraci Morais Cabral, Presb. Dirlei André Alves e 

Paulo Cesar Mansano Rosa; Sul de Minas: Rev. Galdino Acássio Gomes da Silva. 

Sínodo Nordeste: Bahia: Rev. David Gordon Gartrell e José Rômulo Magalhães 

Filho. Sínodo Ocidental: Araraquarense: Rev. Antonio Carlos Alves e Ricardo José 

Bento, Presb Jefersson Barbosa Borges e Luis Marcos Carai; Campinas: Rev. 

Wellington Barboza Camargo e José Itamar de Souza Junior, Presb. Djalma Terra 

Araujo e Luiz Ribeiro da Silva; Oeste: Rev. Ari Botelho e Marcos Nunes da Silva. 

Sínodo Oeste Paulista: Assis: Rev. Hélio Osmar Fernandes e Valmir Machado 

Ribeiro; Centro Oeste Paulista: Rev. Walter Birseneck e Agnaldo Pereira Gomes, 

Presb. Edvander Santos Esteves e Oséias Francisco Pereira; Presidente 

Prudente: Rev. Ary Sérgio Abreu Mota e Paulo de Melo Cintra Damião, Presb. 

Francisco Severiano de Oliveira e Presba. Mathilde de Toledo Signorini. Sínodo 



Oriental: Bandeirante: Rev. Fernando Bortolleto Filho e Saul Ramos de Oliveira, 

Presb. Nelson Lacerda da Silva e Wagner Jardim da Costa; Freguesia: Rev. 

Adalto Geraldo Beltrão e Wellington Ribeiro, Presb. Adauto Leme dos Santos e 

Moacir Benvindo de Carvalho; Santana: Rev.Derly Jardim do Amaral e Irene 

Garcia Costa de Souza, Presb. Edson Nascimento Gonçalves e Janete Cabelo 

Terra. Sínodo Osasco: Carapicuiba: Rev. Janailton dos Reis Santos e Márcio 

Alves Mota e Presb. Mesach Antônio de Oliveira; Novo Osasco: Rev. Eliseu Fonda 

da Silva e Wagner Roberto Mango, Presb. Milton Pereira Magalhães e Miquéias 

Fonda da Silva; Osasco: Rev. Dimas Barbosa Lima e Gerson Correia de Lacerda, 

Presb. Eduardo Gouvea Mendonça e Ezechias Soares Correa. Sínodo Rio São 

Paulo: Fluminense: Rev.Cleber Coimbra Filho e Paulo Sérgio, Presb. Wantuil 

Anjos e Charles Cezar; Rio de Janeiro: Rev. Antônio Fernandes da Rocha Neto e 

Francisco Carlos M. dos Santos, Presb. Eliezer Lopes Jerônimo e Jessé 

Roechiling; Rio Sul: Rev. Marcos Paulo de Oliveira e Weber Orlando Bradotti e 

Presb. Milton Peres; Vale do Paraíba: Rev. José Xavier de Freitas e Rivaldo da 

Silva Xavier, Presb. Joaquim Ribeiro Filho e Valdir do Espírito Santos. Sínodo São 

Paulo: Leste Paulistano: Rev. Otoniel Marinho de Oliveira Junior e Mário Ademar 

Fava, Presb. Cilas Stropp e João Batista Navarro; Paulistano: Rev. Gilberto dos 

Santos Rodrigues e Marcos Prestes; São Paulo: Rev. Aury Vieira Reinaldet e 

Presb. Paulo Rodrigues Costa. Sínodo Sudoeste Paulista: Botucatu: Rev. Levi 

Franco de Alvarenga e Ismael Gomes Junior, Presb. Carlos Roberto Paula Lima e 

Celso Vieira; Central Paulista: Rev. Lucimar Manoel Vieira e Valdemar de Souza; 

Ourinhos: Rev. João Batista de Souza e Silas de Oliveira. Sínodo Sul de São 

Paulo: Sorocaba: Rev. José Ilson Venâncio e Nenrod Douglas Oliveira Santos, 

Presb Benedito Carlos Gonzaga e Lineu Teixeira Calado; Sul de São Paulo: Rev. 

Ezequias Pires de Camargo e Florisval Carbona Costa, Presb. Edson Hessel e Eli 

Teixeira Lima; Votorantim: Rev. Jonas Gonçalves e Luiz Cândido Martins, Presb. 

Augusto Sérgio Vasconcelos Assunção e Eliezer Jaci de Gois Vieira. Sínodo do 

Rio Paraná: Arapongas: Rev. José Henrique Rosa e Audenir Almeida Cristófano, 

Presb. João Olavo Almeida Prado de Oliveira e Waldomiro Ribeiro de Jesus; Mato 

Grosso do Sul: Rev. Jurandir Pires de Oliveira e Ezequiel Luz, Presb. Abisai 



Machado e Jesu Emerick Guimarães; Norte do Paraná: Rev. Adilson Antônio 

Ribeiro e Simão Alberto Zambissa, Presb. Leonildo Rodrigues e Luiz Carlos 

Almeida; Oeste do Paraná: Rev. Edilson Aparecido Gutierrez e Ivan Silvério. 

DEMAIS PRESENÇAS – Diretoria - Rev. Silas Silveira - 1º Vice Presidente; Rev. 

Adevanir Pereira da Silva - 2º Vice Presidente; Presbª. Eleni Rodrigues Mender 

Rangel - 3º Vice Presidente; Presb. Saulo Porto da Silva -  2º Secretário; Rev. 

Valdinei Aparecido Ferreira - 3º Secretário. Secretário Executivo - Rev. Gerson 

Correia de Lacerda; Tesoureiro – Rev Aury Vieira Reinaldet; Revs. Germán 

Zijlstra, secretário executivo, e Clayton Leal da Silva, vice-presidente, como 

representantes a Aliança de Igreja Presbiterianas e Reformadas da América Latina 

– AIPRAL; Rev. Hermann Wille, representante da Igreja Evangélica de Confissão 

Luterana do Brasil – IECLB; Rev. Marcos Miranda, representante da Convenção 

de São Paulo; Rev. Altair do Carmo Mateus Nunes, 2o secretário da diretoria 

executiva, representante da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil; Rev. 

Guilhermino Cunha, vice-presidente do Supremo Concílio, representante da Igreja 

Presbiteriana do Brasil; Rev. Arno Bessel, vice conselheiro, representante da 

Igreja Evangélica Luterana do Brasil; Rev. Armindo Klumb, consultor para relações 

ecumênicas, representante da Coordenadora Ecumênica de Serviço – CESE; Rev. 

Germán Zijlstra, presidente da Assembleia Geral, representante da Igreja 

Reformada da Argentina; Rev. Gerson Antônio Urban, moderador da Assembleia 

Geral, e Presba. Yone da Silva Moreira, representantes da Igreja Presbiteriana 

Unida do Brasil; Bispo João Lamin, presidente, representante da Igreja 

Pentecostal da Bíblia; Roger Lin, vereador do Município de São Paulo, SP; Rev. 

Ragi Khouri, Pastor fundador da Igreja Evangélica Árabe; Vereador Carlos Alberto 

Júnior; Jian-Gueng Her, Diretor Superintendente do Escritório Econômico e 

Cultural de Taipei, São Paulo-Brasil; e o Dr. Geraldo Alkimin, Governador do 

Estado de São Paulo. MENSAGENS RECEBIDAS: Do Rev. Clifton Kirkpatrick, 

secretário executivo Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana dos Estados 

Unidos; Dos Revs. Paul O. Borger, secretário executivo do Presbitério de Newark, 

e John V. Worthington, executivo interino do Presbitério de Newark, da Igreja 

Presbiteriana dos Estados Unidos; Do Bispo João Alves de Oliveira Filho, 



presidente do Colégio Episcopal da Igreja Metodista do Brasil; Do Rev. Altamiro 

Carlos Menezes, da Igreja da Paz, em Campinas, SP; Do Rev. Luiz Caetano 

Grecco Teixeira, secretário regional para o Brasil do Conselho Latino-Americano 

de Igrejas; Do Rev. Beijamim Benedito Bernares, secretário executivo da Missão 

Evangélica Caiuá; Do Rev. Dr. Carlos Walter Winterle, presidente nacional da 

Igreja Evangélica Luterana do Brasil; Do Rev. Roberto Brasileiro da Silva, 

presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil; Da Presba. 

Eliane Brêda, secretária executiva da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil; Do Rev. 

Dr. Odair Pedroso Mateus, secretário geral em exercício da Aliança Mundial de 

Igrejas Reformadas, em nome do Prof. C. S. Song, presidente da AMIR, Do Rev. 

Dr. Setri Nyomi, secretário geral; Da Câmara Municipal de Porangaba, SP; Da 

Câmara Municipal de São Paulo, SP; Do Senador José Sarney, presidente do 

Senado Federal; e Do Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República 

do Brasil. A reunião teve início com oração pelo Rev. Silas Silveira. O Presidente 

agradece a presença das autoridades e mensagens de congratulações recebidas. 

RESOLUÇÃO: assinatura (conforme documento anexo) de Carta de Intenções 

entre a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e o Presbitério da Igreja 

Presbiteriana de Formosa no Brasil. FALA DOS REPRESENTANTES DE 

ORGANISMOS INTERNACIONAIS: Falaram as seguintes autoridades: (1) o 

presidente do Presbitério da Igreja Presbiteriana de Formosa no Brasil; (2) o Vice-

Presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, entregando placa comemorativa do 

Centenário da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil; (2) o Moderador da 

Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América; (3) o representante da 

Aliança de Igrejas Reformadas da América Latina; (4) o Rev. Vaz de Lima, 

Deputado Estadual de São Paulo, representando as autoridades civis presentes; 

(5) o Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alkimin. PASTORAL DO 

PRESIDENTE: o Presidente da Assembleia fez o seguinte discurso: “ESCREVE O 

QUE VISTE, O QUE É, E O QUE VAI ACONTECER - “Escreve, pois, as coisas 

que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas.” - Apocalipse, 

1: 19 - Amados irmãos e irmãs presbiterianos independentes -  Depois de 

participar de incontáveis eventos alusivos ao Centenário, pensei já ter 



experimentado todas as emoções que cercam celebrações desta natureza.  

Emoções que em realidade começaram há 20 anos atrás quando lançávamos o 

Projeto 2003, no Anhembi em São Paulo. Como sonhei estar nesta festa. Os 

irmãos e irmãs são testemunhas do quanto falei do 2003, contudo, jamais 

suspeitei que Deus me reservava a maior de todas as bênçãos que qualquer um 

de nós poderia receber, ou seja, ser o pastor de todo o povo presbiteriano 

independente no Centenário. É nesta condição que me dirijo aos queridos colegas 

pastores e pastoras, presbíteros e presbíteras, diáconos e diaconisas, e a todo o 

povo presbiteriano independente, jovens, velhos e crianças, homens e mulheres. 

Nestes últimos meses tive a oportunidade de caminhar pela igreja de Manaus a 

Porto Alegre. Pude falar a igrejas, presbitérios e Sínodos. Constatei que 

chegamos ao nosso Centenário amadurecidos institucional e espiritualmente. 

Melhor que isto, chegamos à maturidade sem perder a alegria, a capacidade de 

sonhar e de edificar a Igreja dos sonhos de Jesus. Chegamos ao centenário com 

uma Igreja viva e vibrante. É possível dizer, que se não tivemos uma explosão de 

crescimento, que tivemos um crescimento sustentado. O mais importante de tudo, 

é a constatação de que a Igreja Presbiteriana Independente celebra seu 

centenário com todas as condições para estender os toldos de sua habitação, pois 

as estacas estão bem firmadas. A geração do Centenário respira um clima de paz, 

não há nuvens carregadas no horizonte como naquela noite do 31 de julho de 

1903. Há um povo cuja marca é a comunhão, a determinação, o desejo de 

resgatar a paixão missionária dos nossos primeiros pais. Não há viseiras 

abaixadas, há brilho nos olhos, e a consciência de que somos uma caravana de 

peregrinos da esperança que está a caminho, que ainda não chegou ao seu 

destino e que tem o mundo todo para conquistar. É possível dizer dos nossos 

jovens e anciãos, neste Centenário, o que lemos em Atos dos Apóstolos citando o 

profeta Joel (2:28): “E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei 

do meu Espírito sobre toda a carne; vossos filhos e vossas filhas profetizarão, 

vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão.” (Atos 2:17). O texto bíblico 

escolhido para nossa reflexão, nesta ocasião são as palavras do Apocalipse 1: 19, 

e que dão bem a dimensão da nossa tarefa neste Centenário. O livro do 



Apocalipse, como um todo, deixa claro a expectativa de Deus sobre nós. Deus 

não escolheu uma elite especial para revelar suas verdades. No v. 1º lemos que 

são os “servos de Jesus” os escolhidos para receberem esta mensagem. E nos 

exorta: Deus espera que não apenas escutemos a mensagem, mas que a 

escrevamos e a guardemos, para proveito espiritual (v. 3). O V. 19 escolhido, 

parece sugerir que a mensagem está dividida em passado, presente e futuro. Não 

necessariamente nesta ordem, pois há um entrelaçar de acontecimentos ocorridos 

que invadem uma ou outra época. I. ESCREVE AS COISAS QUE VISTE - 

Retomando a saga de nossos pais de 1903, podemos dizer que, não foram 

desobedientes à ordem de Deus. Quais profetas ouviram a voz de Deus e de 

forma dramática puseram-se a escrever e a praticar as ordens recebidas. Seria 

muito mais cômodo continuarem aceitando as práticas defendidas pelos seus 

contemporâneos. Antes preferiram ouvir a voz de Deus e de suas consciências, e 

seguir seus sonhos. Lembra bem o Rev. Dr. Antônio Gouvêa Mendonça, referindo-

se ao Rev. Eduardo Carlos Pereira em seu trabalho “As Raízes da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil”: “Não é demais chamar a atenção para o 

que há de mais interessante na vida do homem que teve a ousadia de romper, em 

nome de seus ideais e convicções, com uma situação pessoal estável em troca de 

futuro incerto e cheio de tribulações.” 

O desconhecido não assustava aqueles 7 pastores e 15 presbíteros liderados pelo 

Rev. Eduardo. As ameaças eram estímulo para a marcha. Quais “quixotes” saem 

a enfrentar moinhos de vento, e monstros aterradores, sabedores que a vitória já 

havia sido reivindicada por Jesus. “As chuvas de bênçãos” recebidas dos pais do 

passado, Paulo, Agostinho, Lutero, Calvino, os animava a escrever o que viram 

para abençoar as gerações futuras. Sabiam que o legado que haviam recebido 

dos missionários e líderes, Simonton, Blackford, José Manuel da Conceição, 

Miguel Torres eram bênçãos que não poderiam simplesmente ser apagadas, 

antes exigiam ser registradas para abençoar as gerações que os sucederiam. 

Tinham consciência dos dolorosos acontecimentos que antecederam aquela noite 

do 31 de julho de 1903, e que deveriam ser registrados para as gerações 

vindouras compreenderem a forma de Deus atuar na história. Hoje, 100 anos 



passados, podemos afirmar que não premeditaram uma separação ou cisma, pois 

foram para aquele Sínodo amparados por reuniões intermináveis, desarmados de 

qualquer espírito sectário e revigorados por horas e horas consumidas em oração. 

II. ESCREVE AS COISAS QUE SÃO  Que coisas são estas?  Estas coisas são 

aquelas que podem ser contadas hoje como resultado da ação de homens e 

mulheres nestes cem anos. Uns destes homens e mulheres têm o brilho de estrela 

de primeira grandeza, outros anônimos, cujos nomes desconhecemos. Uns 

colocados no alto do edifício visto por todos, outros sepultados na terra, no 

alicerce, sustentando toda a edificação chamada Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil. Estas coisas são as dádivas de Deus que recaem sobre 

nossa geração. A primeira destas dádivas é a honra de fazer parte da segunda 

geração na Era Cristã a assistir à passagem de um milênio; a primeira assistiu à 

chegada dos anos mil, nós vimos o alvorecer dos anos dois mil. A segunda dádiva 

é a de sermos conhecidos de geração do Primeiro Centenário da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil. Estas coisas são a herança que nos 

legaram nossos pais. Uma Igreja cristã, reformada e brasileira. É ter conhecimento 

de que fomos a geração escolhida por Deus para fazer a transição da 

modernidade para a pós-modernidade.  Estas coisas são o fruto da semeadura da 

nossa geração. Geração que não foi surda à ordem e passaram a escrever para 

abençoar os que virão depois de nós. Geração que tem tido coragem de avaliar 

suas ações e de propor a correção de rumos. Estas coisas são a Igreja que 

estamos edificando, a história que estamos escrevendo, o país que estamos 

transformando pela nossa ação profética. Estas coisas são o conhecimento de 

nossas limitações, mas também de que não somos cidadãos e cidadãs comuns, 

pois, foi o Senhor da História quem escolheu a nós e nos equipou para o 

testemunho “hic et nunq”, “aqui e agora”. Estas coisas são a maneira como 

estamos escrevendo a História hoje que permitirá que as gerações vindouras 

levantem seu juízo sobre nós e digam de nós: eles de 2003 foram “servos bons e 

fiéis”, ou foram “servos maus e negligentes”. III. ESCREVE AS COISAS QUE VÃO 

ACONTECER DEPOIS DESTAS -  A narrativa de João fala de coisas 

extraordinárias. Fala da fraqueza e do poder das igrejas da Ásia Menor. Fala da 



necessidade da igreja se equipar para enfrentar a terrível guerra espiritual que 

estava por vir. Fala da incrível guerra espiritual cósmica, mas também fala da 

vitória final de Cristo e da Igreja fiel. O que vamos escrever hoje sobre as coisas 

que vão acontecer na vida da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil? O que 

é que esperamos em verdade? Esta é a grande pergunta que temos para 

responder neste Centenário. Nossos pais profeticamente escreveram seus 

sonhos, e nós que escreveremos? O que as gerações lerão sobre as bases que 

lançamos para o futuro? Será que dirão, que em 2003 nossos jovens tiveram 

visões e nossos velhos tiveram sonhos? Como estamos preparando a IPI para 

enfrentar a terrível batalha espiritual que se abaterá sobre ela? O mesmo lamento 

do profeta Jeremias se faz ouvir ainda hoje: “Os meus olhos estão gastos de tanto 

chorar; estou muito aflito. A tristeza acabou comigo por causa da destruição do 

meu povo, e porque vejo crianças e bebês morrendo de fome nas ruas da cidade. 

Essas crianças dizem: “Mamãe, estou com fome! Mamãe, estou com sede!” Elas 

caem pelas ruas, como se estivessem feridas, e morrem aos poucos nos braços 

das mães. Levante-se várias vezes de noite para clamar, pedindo ajuda ao 

Senhor. Derrame o coração na presença dele e peça pela vida dos seus filhos, 

que morrem de fome nas esquinas das ruas. Há mortos, tanto jovens como 

velhos, largados nas ruas; os meus moços e as minhas moças foram mortos à 

espada.” (Lamentações 2: 11-12, 19,21a). O que escreveremos a respeito destas 

coisas terríveis e que desafiam nossa geração para que nossos filhos saibam que 

nos envolvemos profeticamente denunciando e transformando todas as estruturas 

desumanizante da nossa época? Que sejamos conhecidos irmãos e irmãs, como 

aqueles e aquelas que não se enclausuraram no interior de seus templos. Antes, 

transformaram seus cultos em espetáculo no mundo dos homens, cujas mãos não 

se cansaram de espalhar a boa semente; cujos pés não temeram entrar nos 

becos, nos palácios e favelas, andar nos montes e vales sombrios; cuja boca não 

se calou diante da injustiça e da usurpação do direito; e cujos olhos e ouvidos não 

estiveram cegos e surdos ao lamento que se levanta nas cidades e nos campos; 

cujos profetas não cessaram de pregar enquanto o sonho do salmista “de ver a 



justiça beijar a paz” (Salmo 85: 10) se torne realidade, e o sonho de Jesus de que 

“todos tivessem vida em abundância” (João 10: 10), se concretize. CONCLUSÃO - 

A mensagem central do Apocalipse é a da soberania de Jesus e aponta para a 

batalha e vitória final. Nossa divisa adotada em 1903, é a de tudo fazermos “Pela 

Coroa Real do Salvador”.  Este mesmo Cristo e Rei, será nosso justo Juiz quando 

as cortinas da história se fecharem. Só receberemos a glória e coroa se 

estivermos sabendo escrever e guardar tudo aquilo que Ele está nos revelando 

neste Primeiro Centenário. O Rev. Vicente Themudo Lessa registra em seu 

“Annaes da Primeira Igreja” narra que ia perto das onze horas da noite de 31 de 

julho de 1903, quando em meio a grande emoção, dirigiu-se ao Sínodo dizendo 

entre outras palavras antes de retirar-se: “Vós ouvireis falar de nós, nós ouviremos 

falar de vós...” Com efeito muito ouvimos falar da Igreja Presbiteriana do Brasil, 

nossa igreja mãe, Deus a abençoou sobremaneira nestes cem anos. Certamente 

nossos irmãos também ouviram falar muito de nós, e de como também tivemos 

uma jornada abençoada. Hoje queremos dizer à nossa igreja mãe, que sonhamos 

com o dia que não precisemos ouvir falar um do outro, mas unidos numa só igreja 

venhamos a dar muito que falar de nós. “SOLI DEO GLORI”. ENCERRAMENTO 

DA PRIMEIRA PARTE DA ASSEMBLÉIA: (às 19:30 hs) (1) Homenagem póstuma 

ao Presbítero Josué Pacheco de Lima, com um minuto de silêncio; (2) Oração 

pelo Senhor Presidente; (03) Cântico do Hino Nacional por todos. SEGUNDA 

PARTE DA ASSEMBLEIA GERAL COMEMORATIVA DO CENTENÁRIO DA 

IGREJA: Início às 20:10 hs, com culto solene, conforme liturgia abaixo transcrita: 

“Culto de Ação de Graças pelo Centenário da Igreja Presbiteriana Independente 

do Brasil - Ginásio do Ibirapuera – 16 de agosto de 2003 - Adoramos ao Deus que 

há 100 anos nos chamou para sermos povo seu 

-Processional: “Os Sinos Tocam” (Coro Ucraniano; Arr. Camp Kirkland -Prelúdio 

(silêncio e oração): “Senhor, Eu Preciso de Ti” (Henriqueta Rosa Fernandes 

Braga; Arr. Manoel Vieira de Castro Júnior) -Intróito – Grande Coral do Centenário: 

“Deus dos Antigos” (G. W. Warren e D. C. Roberts; arr. Jorge Ervolini) -Oração de 

adoração - Rev. Gerson Correia de Lacerda - Todos: “Ó Deus, tu és o nosso 

Deus. Procuramos ansiosos estar na tua presença. Todo o nosso ser deseja estar 



contigo. Nós temos sede de ti como uma terra cansada, seca e sem água. 

Queremos ver-te e adorar-te. Queremos ver como és poderoso e glorioso. O teu 

amor é melhor do que a própria vida e por isso nós te louvaremos. Enquanto 

vivermos, falaremos da tua bondade e levantaremos nossas mãos em oração. Tu 

nos fizeste; nós somos teus. Somos o teu povo e rebanho do teu pastoreio. Aqui 

estamos reunidos com ações de graças e hinos de louvor. Porque tu és bom; a tua 

misericórdia dura para sempre e, de geração em geração, a tua fidelidade. 

Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.” -Cântico congregacional: “Deus 

Eterno, te adoramos” (Rev. Antônio de Godoy Sobrinho; Hinário Cantai Todos os 

Povos, 36) Deus Eterno, te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos 

corações te damos, gratos pelo teu favor. 

Vem, extirpa o vil pecado, afugenta a tentação. Doador do bem sagrado, dá-nos 

tua salvação. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor.  Céus, estrelas, terra e 

anjos cantam hino ao teu louvor.  Vales, montes e campinas, lindos prados, verde 

mar, Aves, fontes cristalinas vêm conosco te adorar.  És perdão e dom eterno, 

sempre pronto a abençoar. Fonte do prazer superno, onde vamos descansar. 

Cristo és tu, e o Pai bendito, somos teus em teu amor. Torna teu rebanho unido, 

guia-nos, ó bom Pastor. Ó mortais, cantai o hino que o universo quer cantar! Pois 

do Pai o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes, esperemos a vitória 

sobre o mal; Vinde, alegres exaltemos a vitória triunfal. Confessamos que temos 

sido povo rebelde e pecador em nossa caminhada centenária - Leitura bíblica Rev. 

Silas Silveira - “Esta é a mensagem daquele que é o Primeiro e o Último, que 

morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e 

agüentaram o sofrimento com paciência. Porém, tenho uma coisa contra vocês: é 

que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do 

quanto vocês caíram! Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no 

princípio.” - Responso congregacional: “Se Confessarmos”  (Paulo Cezar da Silva; 

Hinário Cantai Todos os Povos, 47) - Se confessarmos os nossos pecados, Ele é 

fiel e justo. Para nos perdoar os pecados  E nos purificar de toda injustiça -

Leitura Bíblica Rev. Adevanir Pereira da Silva - “Esta é a mensagem daquele que 

é santo e verdadeiro. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão 



vivos, mas, de fato, estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está 

vivo, antes que morra completamente. Lembrem-se do que aprenderam e 

ouviram. Obedeçam e se arrependam.” -Responso congregacional: “Fortalece a 

tua Igreja” (H. M. Wright; Hinário Cantai Todos os Povos, 176 - Fortalece a tua 

igreja, ó bendito salvador! Dá-lhe tua plena graça; vem, renova seu vigor.Vivifica! 

Vivifica nossas almas, ó Senhor! - Leitura Bíblica Presb. Saulo Porto da Silva - 

“Esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio 

de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não 

são frios nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra! Vocês 

dizem: ‘Somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos’. Mas 

não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Eu corrijo e castigo 

todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem! 

Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei 

na sua casa, e nós jantaremos juntos.” - Responso congregacional: “Espírito do 

Trino Deus” (Daniel Iverson; Hinário Cantai Todos os Povos, 350) - Espírito do 

Trino Deus, vem sobre nós! Espírito do Trino Deus, vem sobre nós! Quebranta-

nos, transforma-nos, orienta-nos, instruí-nos. Espírito do Trino Deus, vem sobre 

nós! - Oração silenciosa - Responso – Grande Coral do Centenário: Pai Nosso 

Sertanejo (Nabor Nunes) -Declaração de perdão - Rev. Valdinei Aparecido 

Ferreira - “Bem-aventurado aquele cuja iniqüidade é perdoada, cujo pecado é 

coberto. Em nome de Jesus, somos perdoados.” Louvamos a Deus pelo seu 

perdão que nos renova em nosso centenário - Leitura bíblica Presb. Jônatas Silva 

Meneses - Todos – “Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus 

está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Quem pode nos separar do amor 

de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a 

pobreza, o perigo ou a morte? Em todas essas situações temos a vitória completa 

por meio daquele que nos amou. Pois nós temos a certeza de que nada pode nos 

separar do amor de Deus: nem a morte nem a vida; nem os anjos nem outras 

autoridades ou poderes celestiais; nem o presente nem o futuro; nem o mundo lá 

de cima nem o mundo lá de baixo. Em todo o Universo não há nada que possa 



nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso 

Senhor.” 

-Cântico congregacional – “Amor Perene” (G. L. dos Santos Ferreira – Hinário 

Cantai Todos os Povos, 102) - Amaste a mim, Senhor, ainda, cintilante, A luz não 

viera aos céus ao mando criador; E nem o ardente sol, rompendo no levante, 

Trouxera à terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, 

que antigo amor! Amaste a mim, Senhor, também quando, imolado, Em afrontosa 

cruz, o meigo Salvador. Tomou-se para si, salvou-me do pecado, O Santo de 

Israel, o teu Cordeiro amado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que imenso amor! 

Amaste a mim, Senhor, bem sei, quando em meu peito. Entrou a eterna luz, o meu 

Consolador,  E, com tesouros mil do teu favor perfeito, Trouxe à minha alma a fé 

em que hoje me deleito! Meu Deus, que amor! Meu Deus, que insigne amor! Não 

cessa o teu amor, porque jamais o inferno. E o mundo poderão falaz vontade opor. 

Ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, Ao teu amor, ó Pai, ao teu amor 

superno. Meu Deus, que amor! És sempre e todo amor! No Centenário, queremos 

ser orientados pela Palavra de Deus - Oração por iluminação Rev. Mathias 

Quintela de Souza - Leitura bíblica – pregador  – Gêneses Cap. 37.19 - Hino – 

Grande Coral do Centenário: “Segurança e Alegria”  (P. P. Knapp e Fanny Crosby, 

arr. J. N. Back) - Proclamação da Palavra – Rev. Abival Pires da Silveira - Hino – 

Grande Coral do Centenário: “Vamos nós trabalhar”  (W. H. Doane e Fanny 

Crosby) - No presente como no passado, ofertamo-nos ao Senhor - Convite à 

consagração  Rev. Aury Vieira Reinaldet - A Igreja Presbiteriana Independente 

nasceu no dia 31 de julho de 1903. Foi a primeira igreja protestante brasileira a 

aceitar o grande desafio de se manter com seus próprios recursos. Tornou-se 

tradição, em nossos 100 anos de história, fazer um levantamento de ofertas na 

celebração do aniversário da Igreja. Hoje, quando rendemos graças a Deus pelo 

nosso Centenário, o ofertório reveste-se de um sentido especial. Significa que nós, 

a privilegiada geração do Centenário, como todas as gerações anteriores, também 

aceitamos o desafio de sustentar o trabalho do Senhor com nossos recursos e 

com nossa vida. Com júbilo, consagremo-nos a Deus fazendo a Oferta do 

Centenário. - Diáconos e Diaconisas – Levantamento das ofertas - Cântico 



Congregacional (durante o ofertório) – “Chuvas de Bênçãos” (S. L. Ginsburg; 

Hinário Cantai Todos os Povos, 220) - Chuvas de bênçãos teremos; sim, é a 

promessa de Deusl; Tempos benditos trazendo chuvas de bênçãos dos céus. 

Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus! Gotas benditas já temos; 

chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida com paz e perdão. Os 

pecadores indignos graça dos céus obterão. Chuvas de bênçãos teremos, manda-

nos já, ó Senhor! Dá-nos os frutos benditos dessa promessa de amor! Chuvas de 

bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus; Bênçãos a todos os crentes, 

bênçãos do nosso bom Deus. - Oração de consagração das oferendas Rev. 

Leontino Farias dos Santos - Rendemos graças a Deus em nosso Centenário 

Convite à Mesa do Senhor - Rev. Assir Pereira - Oficiante: Com amor eterno Deus 

no amou primeiro e se ofereceu a nós em Jesus Cristo, para que tenhamos vida. 

Esta é a Mesa do Senhor. Ele convida a todos os que nele confiam para participar 

da festa que ele mesmo preparou. - Grande Oração de Ação de Graças - Rev. 

Assir Pereira - Oficiante: Elevemos o nosso coração. -Congregação: Ao Senhor o 

elevamos. - Oficiante: Rendamos graças ao Senhor nosso Deus. Congregação: É 

bom, belo e justo louvar ao Senhor e render-lhe graças. Oficiante: Ó Senhor, é 

bom, belo e justo glorificar-te em todo o tempo. Pela tua palavra, tu criaste todas 

as coisas, e fizeste o homem e a mulher à tua imagem e semelhança. No tempo 

oportuno, tu nos deste Jesus Cristo, que viveu, morreu e ressuscitou, para que o 

mundo tenha justiça, paz e vida em plenitude. Em sua última ceia, ele recomendou 

esta celebração da sua morte, ressurreição e vitória do seu reino. Com os anjos 

no céu e toda a igreja espalhada pela terra, nós louvamos a tua santidade. - 

Congregação (cantando): “Santo, Santo, Santo” (J. G. da Rocha; Hinário Cantai 

Todos os Povos, 34) - Santo! Santo! Santo! Deus onipotente! Tuas obras louvam 

teu nome com ardor! Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo! És Deus triúno, 

excelso criador! - Oficiante: Ó Deus do Universo, envia sobre nós o teu Espírito 

Santo, doador da vida, que falou por Moisés e pelos profetas, que operou em 

Maria a concepção de teu Filho, que desceu sobre os apóstolos no dia de 

Pentecostes, para que, ao comer o pão e beber o vinho, possamos acolher em 

nossa vida Jesus Cristo, luz e vida do mundo. - Congregação (cantando): “Vem, 



Espírito Divino” (S. P. Kalley; Hinário Cantai Todos os Povos, 40) - Vem, Espírito 

Divino, grande ensinador!  

Vem, revela às nossas almas Cristo, o salvador! Santo Espírito! Ouve com favor! 

Em poder e graça insigne, mostra o teu amor! -Oficiante: Que pelo teu Espírito, 

Senhor, se façam verdade em nós as palavras de teu Filho que, na noite em que 

foi entregue, tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Ïsto é o meu 

corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após 

haverem ceado, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em 

meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. 

Grande é o mistério da fé! - Congregação: “Confiança” (J. H. Nelson; Hinário 

Cantai Todos os Povos, 142)  Não sei porque de Deus o amor a mim se 

revelou. Por que Jesus, o salvador, na cruz me resgatou?  

Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Em guardar o 

meu tesouro, até o dia final! -Oficiante: Por isso mesmo, Senhor, recordamos a 

vida e o ministério de teu Filho, sua refeição com os apóstolos, sua morte e 

descida ao Hades. E proclamamos sua ressurreição e ascensão em glória, e te 

pedimos que nos plenifiques com teu Espírito, enquanto comemos o pão e 

bebemos o vinho, e nos conduzas ao banquete preparado para os povos, com os 

patriarcas, profetas, apóstolos e mártires, quando, afinal, livres do pecado e da 

morte, para sempre te glorificaremos, através de Cristo, nosso Senhor, em nome 

de quem oramos na unidade do Espírito Santo. Amém. -Congregação (cantando): 

Preciosa Graça de Jesus (John Newton; tradução: J. Costa; Hinário Cantai Todos 

os Povos, 128) - Preciosa graça de Jesus um infeliz salvou! Eu cego estava, deu-

me luz, perdido, e me buscou! A graça, então, meu coração do medo libertou. Oh! 

Quão preciosa a salvação que a graça me ganhou!Promessas deu-me o salvador 

e nele eu posso crer; É meu escudo e protetor em todo o meu viver! - Oração do 

Senhor - Oficiante: E agora, conforme nosso Salvador nos ensinou, oremos: - 

Congregação: “Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha 

o teu reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de 

cada dia nos dá hoje; e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós 

perdoamos aos nossos devedores; e não nos deixes cair em tentação, mas livra-



nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém.” - 

Abraço da Paz 

-Oficiante: Neste momento, cumprimentemos os que estão ao nosso redor, 

saudando nossos irmãos e nossas irmãs com “A Paz do Senhor!” -O partir do pão 

e a instituição da Ceia do Senhor - Oficiante: O Senhor Jesus, na noite em que foi 

traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que 

é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de 

haver ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu 

sangue. Fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. -

Distribuição dos elementos - Cânticos congregacionais (durante a distribuição dos 

elementos) 1) Glória Pra Sempre (Andrés Torres; Hinário Cantai Todos os Povos, 

68) - Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, A Jesus, o Senhor, ao Leão de 

Judá,  À Raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo o 

que neles há. O adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor! Ele é o Senhor! 

Ele é o Senhor! Ressurreto dentre os mortos, ele é o Senhor! Todo joelho se 

dobrará, toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor! 

2) Como Agradecer a Jesus? (Andraé Crouch; tradução: James F. Spann e J. 

Freitas de Alencar; Hinário Cantai Todos os Povos, 222) - Como agradecer a 

Jesus o que fez por mim? Bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim. 

Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo o que sou e o que vier 

a ser eu ofereço a Deus. A Deus demos glória! A Deus demos glória! A Deus 

demos glória pelas bênçãos sem fim!Com seu sangue salvou-me; seu poder 

transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim 

3) Deus, somente Deus (Phill McHugh; tradução: Edílson B. Nogueira; Hinário 

Cantai Todos os Povos, 74) - Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele 

há, O ser que pode respirar existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente 

Deus, os seus mistérios pode revelar, Os seus desígnios, quem jamais um dia 

conheceu, Pois Deus, somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do 

universo, Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, 

somente Deus, eternamente em nós há de inspirar. A alegria de adorar, o desejo 

de exaltar a Deus, somente a Deus. 4) Gratidão por tudo o que tens feito, por tudo 



o que vais fazer, Por tuas promessas e tudo o que és. Eu quero te agradecer com 

todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor! Te agradeço por me libertar e salvar, 

Por ter morrido em meu lugar te agradeço. Jesus te agradeço, te agradeço! - 

Oração após a comunhão: Todos: Senhor, tu te ofereceste a nós. Agora, nós nos 

oferecemos a ti, pronta e sinceramente. Encheste o nosso coração com a tua 

glória. Ajuda-nos a glorificante em todas as coisas. Amém. Deus envia a Igreja 

Centenária a continuar seu ministério - Cântico congregacional: Hino do 

Centenário da IPI do Brasil (J. W. Faustini; Hinário Cantai Todos os Povos, 379) - 

Grandes vultos do passado pela fé puderam ver. Que um pequeno grão lançado 

poderia florescer. 

Eram servos da verdade, valorosos campeões Que terão na eternidade seus 

preciosos galardões. Pela Coroa Real do Salvador E seu Real Pendão Vamos 

pregar o evangelho com fé e vigor, De todo o coração. Solo fértil nos é dado, 

bênção da divina mão, Para nele ser plantado do evangelho o tenro grão. Desde o 

sul até o norte, na seara do Brasil, A semente é boa e forte, já bom fruto produziu. 

Em tristeza ou alegria, Deus a igreja abençoou E, porque assim crescia, pela 

pátria se espalhou. Hoje, é ela centenária e outros campos foi buscar; Sua obra 

missionária já se estende além do mar. Nestes dias de violência, Cristo é a nossa 

solução; Ele é nossa suficiência e nos guia a sua mão. Que a Família 

Independente seja exemplo no país E que viva no presente como o Espírito nos 

diz. Nosso canto voluntário suba ao Deus da criação Pelo nosso Centenário, com 

profunda gratidão. Como a luz que, no veleiro, pode a casa iluminar, Possa o 

Cristo verdadeiro para sempre em nós brilhar. - Oração final Presba. Eleni 

Rodrigues Mender Rangel - Todos: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Antes de 

formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus 

eternamente, no passado, no presente e no futuro. Diante de ti, mil anos são como 

um dia, como o dia de ontem, que já passou; são como uma hora noturna que 

passa depressa. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida 

para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus! 

Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes! E que os nossos 

descendentes vejam o teu glorioso poder! Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó 



Senhor nosso Deus! Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, 

confirma a obra das nossas mãos!  Amém. -Hino Oficial da IPI do Brasil: “O 

Pendão Real”  (H. M. Wright; Hinário Cantai Todos os Povos, 378) - Um pendão 

real vos entregou o rei a vós, soldados seus; Corajosos, pois, em tudo o defendei, 

marchando para os céus. Com valor, sem temor! Por Cristo prontos a sofrer! Bem 

alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer!  Eis formados já os densos 

batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje bravos campeões. Avante, sem 

temor! Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar Não receberá o 

eterno galardão que Cristo tem pra dar. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu 

real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis com ele reinarão - Bênção 

Apostólica - Rev. Assir Pereira -Grande Coral do Centenário: Ide por todo o mundo 

(J. W. Faustini) - Poslúdio (silêncio e oração): “Fortalece a Tua Igreja” (Henry 

Maxwell Wright) - Recessional (saída do povo): “Meu Coração Transborda” ( 

Iverson Salasar)”. ENCERRAMENTO DA ASSEMBLÉIA: Às 22;00 hs com 

homenagem aos descendentes dos fundadores da Igreja presentes à Assembléia: 

Rev. Roberto Themudo Lessa e (os dois regentes). Para constar, eu Presb. 

Jonatas Silva Meneses, 1º Secretário, lavrei e assino a presente ata.  

  

ATA DA 1ª SESSÃO DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

GERAL DA IPI DO BRASIL – EXERCÍCIO 2003 - 2006 

 

DATA, HORA E LOCAL – 04 de Setembro de 2003, com início às 20h00, no 

Templo da 1ª IPI de Campinas, sito à Rua Luzitana, 824-846, Campinas - São 

Paulo. PRESIDENTE – Rev. Assir Pereira; SECRETÁRIO – Presb. Jonatas Silva 

Meneses – 1º secretário. VERIFICAÇÃO DO QUORUM (15 Sínodos, 48 

Presbitérios, 62 Presbíteros e 90 Pastores): Sínodo Ocidental: Presb. Jéferson 

Barbosa Borges; Presbitérios: Araraquarense: Presb. Neilson Afonso Oliveira e 

Luis Marcos Carai; Rev. Antônio Carlos Alves e Ricardo José Bento; Campinas: 

Presb. Luiz Ribeiro da Silva e Djalma Terra Araújo; Rev. José Arno Tossini e José 

Itamar de Souza Júnior; Noroeste Paulista: Presb. Durval Urbinati e Abedias 

Queirós Ribeiro; Rev. Antônio de Oliveira Faria e Marcos Roberto dos Anjos Pinto; 



Oeste: Presb. Pedro Eggi e René Ribeiro da Silva; Rev. Ari Botelho e Marcos 

Nunes da Silva. Sínodo Brasil Central - Rev. Ézio Martins de Lima. Presbitérios: 

Brasil Central: Rev. Valdeilson Casimiro de Oliveira; Distrito Federal: Presb. 

Roberto de Souza Silveira e Rev. Silas Silveira: Mato Grosso/Rondônia: Rev. 

Denis Silva Luciano Gomes. Sínodo Rio São Paulo - Rev. Cleber Coimbra Filho. 

Presbitérios: Fluminense: Rev. Jorge Luiz do Nascimento; Rio de Janeiro: Presb. 

Eliezer Lopes Jerônimo e Jessé Roechiling; Rev. Antônio Fernandes da Rocha 

Neto e Éder Araújo Ferreira; Rio Sul: Presb. Nilton César Cioni Peres; Rev. 

Marcos Paulo de Oliveira e Weber Orlando Braidotti; Vale do Paraíba: Presb. 

Joaquim Ribeiro Filho; Rev. José Xavier de Freitas e Rivaldo da Silva Xavier. 

Sínodo Oriental - Rev. Paulo José de Carvalho Pires. Presbitérios: Bandeirante: 

Presb. Nelson Lacerda da Silva e Wagner Jardim da Costa; Rev. Fernando 

Bortolleto Filho e Saul Ramos de Oliveira; Freguesia: Presb. René Bernardo de 

Senna e Moacir Benvindo de Carvalho; Rev. Adalto Geraldo Beltrão e Wellington 

Ribeiro; Santana: Presb. Edson Nascimento Gonçalves e Rev. Irene Garcia Costa 

de Souza. Sínodo Borda do Campo – Presb. Moacir Húngaro. Presbitérios: ABC: 

Presb. Irineu Bonadio; Rev. Pedro Teixeira Filho e Roberto Mauro de Souza 

Castro; Ipiranga: Presb. João Américo dos Santos; Rev. Valdomiro Pires de 

Oliveira e Assir Pereira; Litoral Paulista: Presb. João Batista Ribeiro de Barros e 

Adilson Antonio; Rev. Ernesto Aparecido Sossai e João Batista Barros. Sínodo 

Meridional - Rev. Paulo Roberto de Farias. Presbitérios: Catarinense: Presb. 

Berenice Doni Araújo; Rev. Euclides Luís do Amaral e Regina Niura Silva do 

Amaral; Londrina: Presb. Adiloar Franco Zemuner e Sônia Regina Machado 

Santos; Rev. Mathias Quintela de Souza; Paranaense: Rev. Ismael Salles Devidé; 

Sul do Paraná: Presb. Luis Carlos Morosine; Rev. Carlos Fernandes Méier e Jean 

Carlos Selleti. Sínodo Nordeste - Rev. Jorge Antonio Rodrigues Barbosa. 

Presbitérios: Bahia: Rev. David Gordon Gartrell; Pernambuco-Alagoas: Rev. 

Laércio Oscar; Sergipe: Rev. Zabulon Siqueira e Presb. Jonatas Silva Meneses. 

Sínodo Setentrional - Rev. Valdir Mariano de Souza. Presbitérios: Amazonas: Rev. 

Francisco Tadeu Lobo dos Santos; Norte: Rev. Cláudio Fernando Reinaldet. 

Sínodo Vale do Rio Paraná – Rev. Otoniel Borges Machado. Presbitérios: 



Arapongas: Presb. Waldomiro Ribeiro de Jesus; Rev. Artêmio Langue Paulucci 

Júnior e Audenir Almeida Cristófano; Maringá: Presb. Deodato Aparecido Soares e 

Valdenir dos Santos Corrêa; Rev. Heitor B. de O. Malvezzi; Mato Grosso do Sul: 

Presb. Nelfitali Ferreira de Assis; Rev. Ezequiel Luz e Jurandir Pires de Oliveira; 

Norte do Paraná: Presb. Elias César Nascimento Ferreira e Leonildo Rodrigues; 

Rev. Adilson Antônio Ribeiro e Simão Alberto Zambissa; Oeste do Paraná: Presb. 

Hanani Lara e Jacir Ailton da Silveira; Rev. Ivan Silvério. Sínodo Osasco: Rev. 

Gildo Francisco Lopes. Presbitérios: Carapicuíba: Rev. Natã Jerônimo Braga e 

Janailton dos Reis Santos; Novo Osasco: Presb. Miqueas Fonda da Silva; Rev. 

Jairo Augusto Pereira e Eliseu Fonda da Silva; Osasco: Presb. Ezechias Soares 

Correa e Eduardo Gouvêa Mendonça; Rev. Valdir Augusto Vesco e Dimas 

Barbosa Lima. Sínodo Oeste Paulista - Presb. Walter Signorini. Presbitérios: 

Assis: Rev. Odi Becker Brisola e Presb. Saulo Porto Silva; Centro Oeste Paulista: 

Presb. Oseias Francisco Pereira e Edvander Santos Esteves; Rev. Agnaldo 

Pereira Gomes e Walter Birseneck; Presidente Prudente: Presb. Marcos Frois e 

Mathilde de Toledo Signorini; Rev. Ary Sérgio Abreu Mota e Paulo de Melo Cintra 

Damião. Sínodo São Paulo - Rev. Rogério César. Presbitérios: Leste Paulistano: 

Presb. Cilas Stroppa e João Batista Navarro; Rev. Otoniel Marinho de Oliveira 

Júnior; Paulistano: Presb. Abnaziel Ricardo de Freitas e David Antônio da Silva; 

Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues e Marcos Prestes; São Paulo: Presb. Paulo 

Rodrigues Costa e Dioraci Vieira Machado; Rev. Aury Vieira Reinaldet e Valdinei 

A. Ferreira. Sínodo Minas Gerais - Rev. Ablandino Saturnino de Souza. 

Presbitérios: São Paulo-Minas: Presb. Maurílio Clóvis dos Santos e Celso 

Rossette Farias; Rev. Benedito Amaro e Walter Guilherme Ferreira Salles; Sul de 

Minas: Presb. Elias Leite Generoso e Márcio Isac de Souza; Rev. Galdino Acássio 

Gomes da Silva e Isaias Barbosa Caixeta. Sínodo Sul de São Paulo - Rev. Jairo 

Honório Corrêa. Presbitérios: Sorocaba: Presb. Benedito Carlos Gonzaga e Elineu 

Teixeira Calado; Rev. Lysias Oliveira dos Santos e Nenrod Douglas Oliveira 

Santos; Sul de São Paulo: Presb. Eli Teixeira Lima; Rev. Ezequias Pires de 

Camargo e Florisval Carbona Costa; Votorantim: Rev. Luiz Cândido Martins e 

Jonas Gonçalves. Sínodo Sudoeste Paulista – Rev. Clayton Leal da Silva. 



Presbitérios: Botucatu: Presb. Salvador Dias; Rev. Ismael Gomes Júnior e Levi 

Franco de Alvarenga; Central Paulista: Presb. Cláudio Marvulo; Rev. Valdemar de 

Souza e Lucimar Manoel Vieira; Ourinhos: Presb. Oswaldo Brito de Moraes e 

Marcos Gomes; Rev. João Batista de Souza e Silas de Oliveira. DEMAIS 

PRESENÇAS – Diretoria - Rev. Silas Silveira - 1º Vice Presidente; Rev. Adevanir 

Pereira da Silva - 2º Vice Presidente; Presbª. Eleni Rodrigues Mender Rangel - 3º 

Vice Presidente; Presb. Saulo Porto da Silva - 2º Secretário; Rev. Valdinei 

Aparecido Ferreira - 3º Secretário. Secretário Executivo - Rev. Gerson Correia de 

Lacerda; Tesoureiro – Rev Aury Vieira Reinaldet; Rev. Calvino Camargo – Pastor 

da 1ª IPI de Campinas e Rev. José Arno Tossini, Presidente do Presbitério de 

Campinas. A reunião teve início com culto solene: ministrou a palavra o Rev. 

Gerson Correia de Lacerda, com base em Atos dos Apóstolos 5.29-39. 

PALAVRAS DE SAUDAÇÃO: do Rev. Calvino, Pastor da 1ª IPI de Campina e do 

Rev. Tossini, Presidente do Presbitério de Campinas. HORÁRIOS DAS 

ATIVIDADES DA ASSEMBLEIA GERAL: Aprovado como segue: 04/09/2003 

(quinta-feira): 18h00 (jantar) e 20h00 (Culto de Abertura); 05/09/2003 (sexta-feira): 

07h00h (café), 08h00 (devocional), 08h30 (reunião da Assembleia Geral da IPI do 

Brasil) 12h00 (almoço), 14h00 (Assembleia Geral da Associação Bethel), 18h00 

(jantar) e 19h00 (Assembleia Geral da Associação Evangélica e Literária Pendão 

Real); 06/09/2003 (sábado): 07h00 (café), 08h00 (devocional), 08h30 (Reunião da 

Assembleia Geral), 12h00 (almoço), 13h00 (desocupação do hotel), 14h00 

(reunião da Assembleia Geral), 18h00 (jantar) e 20h00 (culto de encerramento). 

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO: A Comissão Especial de Exames dos documentos 

(AG 078/03) Relatório da Comissão de Papéis e Consultas sobre recurso 

extraordinário contra decisão do Sínodo São Paulo (Relator Reverendo Áureo 

Rodrigues de Oliveira); e (AG 080/03): Relatório da Comissão de Papéis e 

Consultas sobre informe da Diretoria da Assembleia Geral e da Secretaria 

Executiva relativo a documentos, pareceres e assuntos pendentes no âmbito da 

Assembleia Geral e da Comissão Executiva (Relator: Rev. Áureo Rodrigues de 

Oliveira). A Comissão ficou assim constituída:  Presba. Adiloar Franco Zemuner 

(relatora), Presb. Moacir Húngaro e Rev. Kleber Nobre Queiroz e Silas Silveira. 



Nada mais foi tratado. A Primeira Sessão foi encerrada às 22h00, com oração pelo 

Rev. Valdemar de Souza. Para constar, eu Presb. Jonatas Silva Meneses, 1º 

Secretário, lavrei e assino a presente ata. 

  

ATA DA 2ª SESSÃO DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

GERAL DA IPI DO BRASIL – EXERCÍCIO 2003 - 2006 

 

DATA, HORA E LOCAL: – 05 de Setembro de 2003, com início às 08h00, no 

Templo da 1ª IPI de Campinas, sito à Rua Luzitana, 824-846, Campinas - São 

Paulo. PRESIDENTE – Rev. Assir Pereira; SECRETÁRIO – Presb. Jonatas Silva 

Meneses. VERIFICAÇÃO DO QUORUM: Sínodo Ocidental: Presb. Jéferson 

Barbosa Borges; Presbitérios: Araraquarense: Presb. Neilson Afonso Oliveira e 

Luis Marcos Carai; Rev. Antônio Carlos Alves e Ricardo José Bento; Campinas: 

Presb. Luiz Ribeiro da Silva e Djalma Terra Araújo; Rev. José Arno Tossini e José 

Itamar de Souza Júnior; Noroeste Paulista: Presb. Durval Urbinati e Abedias 

Queirós Ribeiro; Rev. Antônio de Oliveira Faria e Marcos Roberto dos Anjos Pinto; 

Oeste: Presb. Pedro Eggi e René Ribeiro da Silva; Rev. Ari Botelho e Marcos 

Nunes da Silva. Sínodo Brasil Central - Rev. Ézio Martins de Lima. Presbitérios: 

Brasil Central: Rev. Valdeilson Casimiro de Oliveira; Distrito Federal: Presb. 

Roberto de Souza Silveira e Rev. Silas Silveira: Mato Grosso/Rondônia: Rev. 

Denis Silva Luciano Gomes. Sínodo Rio São Paulo - Rev. Cleber Coimbra Filho. 

Presbitérios: Fluminense: Rev. Jorge Luiz do Nascimento; Rio de Janeiro: Presb. 

Eliezer Lopes Jerônimo e Jessé Roechiling; Rev. Antônio Fernandes da Rocha 

Neto e Éder Araújo Ferreira; Rio Sul: Presb. Nilton César Cioni Peres; Rev. 

Marcos Paulo de Oliveira e Weber Orlando Braidotti; Vale do Paraíba: Presb. 

Joaquim Ribeiro Filho; Rev. José Xavier de Freitas e Rivaldo da Silva Xavier. 

Sínodo Oriental - Rev. Paulo José de Carvalho Pires. Presbitérios: Bandeirante: 

Presb. Nelson Lacerda da Silva e Wagner Jardim da Costa; Rev. Fernando 

Bortolleto Filho e Saul Ramos de Oliveira; Freguesia: Presb. René Bernardo de 

Senna e Moacir Benvindo de Carvalho; Rev. Adalto Geraldo Beltrão e Wellington 

Ribeiro; Santana: Presb. Edson Nascimento Gonçalves; Rev. Irene Garcia Costa 



de Souza e Salomão Silva Neto. Sínodo Borda do Campo – Presb. Moacir 

Húngaro. Presbitérios: ABC: Presb. Irineu Bonadio e Moisés José de Lima; Rev. 

Pedro Teixeira Filho e Roberto Mauro de Souza Castro; Ipiranga: Presb. Ricardo 

Helmuth Benedette e João Américo dos Santos; Rev. Valdomiro Pires de Oliveira 

e Assir Pereira; Litoral Paulista: Presb. João Batista Ribeiro de Barros e Adilson 

Antonio; Rev. Ernesto Aparecido Sossai e João Batista Barros. Sínodo Meridional 

- Rev. Paulo Roberto de Farias. Presbitérios: Catarinense: Presb. Berenice Doni 

Araújo e Décio João Machado; Rev. Euclides Luís do Amaral e Regina Niura Silva 

do Amaral; Londrina: Presb. Adiloar Franco Zemuner e Sônia Regina Machado 

Santos; Rev. Mathias Quintela de Souza; Paranaense: Rev. Ismael Salles Devidé; 

Sul do Paraná: Presb. Luis Carlos Morosine; Rev. Carlos Fernandes Méier e Jean 

Carlos Selleti. Sínodo Nordeste - Rev. Jorge Antonio Rodrigues Barbosa. 

Presbitérios: Bahia: Rev. David Gordon Gartrell; Pernambuco-Alagoas: Rev. 

Laércio Oscar; Sergipe: Rev. Zabulon Siqueira e Presb. Jonatas Silva Meneses. 

Sínodo Setentrional - Rev. Valdir Mariano de Souza. Presbitérios: Amazonas: Rev. 

Francisco Tadeu Lobo dos Santos; Norte: Rev. Cláudio Fernando Reinaldet. 

Sínodo Vale do Rio Paraná – Rev. Otoniel Borges Machado. Presbitérios: 

Arapongas: Presb. Waldomiro Ribeiro de Jesus; Rev. Artêmio Langue Paulucci 

Júnior e Audenir Almeida Cristófano; Maringá: Presb. Deodato Aparecido Soares e 

Valdenir dos Santos Corrêa; Rev. Heitor B. de O. Malvezzi e Paulo César Colussi 

Riva; Mato Grosso do Sul: Presb. Nelfitali Ferreira de Assis; Rev. Ezequiel Luz e 

Jurandir Pires de Oliveira; Norte do Paraná: Presb. Elias César Nascimento 

Ferreira e Leonildo Rodrigues; Rev. Adilson Antônio Ribeiro e Simão Alberto 

Zambissa; Oeste do Paraná: Presb. Hanani Lara e Jacir Ailton da Silveira; Rev. 

Ivan Silvério. Sínodo Osasco - Rev. Gildo Francisco Lopes. Presbitérios: 

Carapicuíba: Rev. Natã Jerônimo Braga e Janailton dos Reis Santos; Novo 

Osasco: Presb. Miqueas Fonda da Silva; Rev. Jairo Augusto Pereira e Eliseu 

Fonda da Silva; Osasco: Presb. Ezechias Soares Correa e Eduardo Gouvêa 

Mendonça; Rev. Valdir Augusto Vesco e Dimas Barbosa Lima. Sínodo Oeste 

Paulista - Presb. Walter Signorini. Presbitérios: Assis: Rev. Odi Becker Brisola e 

Presb. Saulo Porto Silva; Centro Oeste Paulista: Presb. Oseias Francisco Pereira 



e Edvander Santos Esteves; Rev. Agnaldo Pereira Gomes e Walter Birseneck; 

Presidente Prudente: Presb. Marcos Frois e Mathilde de Toledo Signorini; Rev. Ary 

Sérgio Abreu Mota e Paulo de Melo Cintra Damião. Sínodo São Paulo - Rev. 

Rogério César. Presbitérios: Leste Paulistano: Rev. Mário Ademar Fava; Presb. 

Cilas Stroppa e João Batista Navarro; Rev. Otoniel Marinho de Oliveira Júnior; 

Paulistano: Presb. Abnaziel Ricardo de Freitas e David Antônio da Silva; Rev. 

Gilberto dos Santos Rodrigues e Marcos Prestes; São Paulo: Presb. Paulo 

Rodrigues Costa e Dioraci Vieira Machado; Rev. Aury Vieira Reinaldet e Valdinei 

A. Ferreira. Sínodo Minas Gerais - Rev. Ablandino Saturnino de Souza. 

Presbitérios: São Paulo-Minas: Presb. Maurílio Clóvis dos Santos e Celso 

Rossette Farias; Rev. Benedito Amaro e Walter Guilherme Ferreira Salles; Sul de 

Minas: Presb. Elias Leite Generoso e Márcio Isac de Souza; Rev. Galdino Acássio 

Gomes da Silva e Isaias Barbosa Caixeta; Sudoeste de Minas Gerais: Rev. Ismael 

Salgado Arcas e Juraci Moraes Cabral. Sínodo Sul de São Paulo - Rev. Jairo 

Honório Corrêa. Presbitérios: Sorocaba: Presb. Benedito Carlos Gonzaga e Elineu 

Teixeira Calado; Rev. Lysias Oliveira dos Santos e Nenrod Douglas Oliveira 

Santos; Sul de São Paulo: Presb. Eli Teixeira Lima; Rev. Ezequias Pires de 

Camargo e Florisval Carbona Costa; Votorantim: Presb. Eliezer Jaci de Góis Vieira 

e Augusto Sérgio Vasconcelos Assunção; Rev. Luiz Cândido Martins e Jonas 

Gonçalves. Sínodo Sudoeste Paulista – Rev. Clayton Leal da Silva. Presbitérios: 

Botucatu: Presb. Salvador Dias; Rev. Ismael Gomes Júnior e Levi Franco de 

Alvarenga; Central Paulista: Presb. Cláudio Marvulo; Rev. Valdemar de Souza e 

Lucimar Manoel Vieira; Ourinhos: Presb. Oswaldo Brito de Moraes e Marcos 

Gomes; Rev. João Batista de Souza e Silas de Oliveira. DEMAIS PRESENÇAS: 

Diretoria - Rev. Silas Silveira - 1º Vice Presidente; Rev. Adevanir Pereira da Silva - 

2º Vice Presidente; Presbª. Eleni Rodrigues Mender Rangel - 3º Vice Presidente; 

Presb. Saulo Porto da Silva - 2º Secretário; Rev. Valdinei Aparecido Ferreira - 3º 

Secretário. Secretário Executivo - Rev. Gerson Correia de Lacerda; Tesoureiro – 

Rev Aury Vieira Reinaldet. Reunião iniciada às 08h30. A devocional ocorreu com 

base no livro de Salmos 19, dirigida pelo Rev. Ablandino e o encerramento com a 

oração pelo Rev. Isaías Barbosa Caixeta. O presidente ofereceu ao plenário 



informações sobre o andamento dos trabalhos e foi feita a leitura das normas 

parlamentares constante do Regimento Interno. Concluída essa parte com oração 

pelo Rev. Jurandir. PARECERES: (1) Sobre documento (AG 044 e 49/03): 

Relatório da Diretoria da Assembleia Geral - 1999/2003. Acolhido o relatório na 

integra; (2) Sobre documento (AG 045/03): Relatório da Comissão de Exames e 

Atos da Comissão Executiva da Assembleia Geral da IPI do Brasil – Relator: Rev. 

Fernando Bortolleto Filho. (Fica sobre a mesa para reexame do livro); (3) Sobre 

documento (AG 052/03): Relatório da Comissão de Finanças sobre relatório da 

auditoria contábil da tesouraria e demais órgãos da igreja referente ao exercício 

encerrado em 31/12/2001 – Relator Rev. Roberto Mauro de Souza Castro. 

Parecer: Aprovado como segue: Considerando que o parecer da Comissão 

Permanente de Auditoria não é conclusivo; Considerando que não há condições 

técnicas para levantamento acurado de toda a situação financeira da IPIB, a AG 

decide: (1) Não aprovar as contas de 2001; (2) Nomear a seguinte comissão: Rev. 

Roberto Mauro de Souza Castro, Rev. Rogério César, Rev. Paulo de Melo Cintra 

Damião, Presb. Moacir Húngaro, Presb. Djalma Terra Araújo, Presb. René Ribeiro 

da Silva, acrescida da Comissão Permanente de Auditoria, formada pelos 

seguintes membros: Presb. Luiz Ribeiro da Silva (relator), Walter Signorini e Rev. 

Luiz Pereira de Souza para fazer um levantamento acurado do movimento 

financeiro dos anos 2001 e 2002, apresentando relatório na próxima reunião da 

COMEX; (4) Sobre documento (AG 077/03): Deliberação em plenário sobre 

memorando de entendimento entre a IPI do Brasil e a Presbyterian Church (USA) 

(PCUSA). Parecer: aprovado sem restrição. (5) Documento sobre modelo de 

estatuto com adequação ao novo Código Civil Brasileiro (Comissão Especial de 

Reforma Constitucional: Relator Rev. Mário Ademar Fava). Documento em 

discussão até a suspensão das atividades às 12h00, com oração pelo Rev. David 

Gartrell. Reinício às 14h10 horas com cântico, oração pela Rev. Regina Niúra e a 

continuidade dos debates sobre proposta de Modelo de Estatuto para as Igrejas 

Locais. A Segunda Sessão foi encerrada às 15h00 horas. Para constar, eu Presb. 

Jonatas Silva Meneses, 1º Secretário, lavrei e assino a presente ata. 

  



ATA DA 3ª SESSÃO DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

GERAL DA IPI DO BRASIL – EXERCÍCIO 2003 - 2006 

 

DATA, HORA E LOCAL: – 06 de Setembro de 2003, com início às 08h00, no 

Templo da 1ª IPI de Campinas, sito à Rua Luzitana, 824-846, Campinas - São 

Paulo. PRESIDENTE – Rev. Assir Pereira; SECRETÁRIO – Presb. Jonatas Silva 

Meneses – 1º secretário. VERIFICAÇÃO DO QUORUM: Sínodo Ocidental: Presb. 

Jéferson Barbosa Borges; Presbitérios: Araraquarense: Presb. Neilson Afonso 

Oliveira e Luis Marcos Carai; Rev. Antônio Carlos Alves e Ricardo José Bento; 

Campinas: Presb. Luiz Ribeiro da Silva e Djalma Terra Araújo; Rev. José Arno 

Tossini e Wellington Barbosa de Camargo; Noroeste Paulista: Presb. Durval 

Urbinati e Abedias Queirós Ribeiro; Rev. Antônio de Oliveira Faria e Marcos 

Roberto dos Anjos Pinto; Oeste: Presb. Pedro Eggi e René Ribeiro da Silva; Rev. 

Ari Botelho e Marcos Nunes da Silva. Sínodo Brasil Central - Rev. Ézio Martins de 

Lima. Presbitérios: Brasil Central: Rev. Valdeilson Casimiro de Oliveira; Distrito 

Federal: Presb. Roberto de Souza Silveira e Rev. Silas Silveira e Rui de Araújo 

Lobo; Mato Grosso/Rondônia: Rev. Denis Silva Luciano Gomes. Sínodo Rio São 

Paulo - Rev. Cleber Coimbra Filho. Presbitérios: Fluminense: Rev. Jorge Luiz do 

Nascimento; Rio de Janeiro: Presb. Eliezer Lopes Jerônimo e Jessé Roechiling; 

Rev. Antônio Fernandes da Rocha Neto e Éder Araújo Ferreira; Rio Sul: Presb. 

Nilton César Cioni Peres; Rev. Marcos Paulo de Oliveira e Weber Orlando 

Braidotti; Vale do Paraíba: Presb. Joaquim Ribeiro Filho; Rev. Rivaldo da Silva 

Xavier e José Xavier de Freitas. Sínodo Oriental - Rev. Paulo José de Carvalho 

Pires. Presbitérios: Bandeirante: Presb. Nelson Lacerda da Silva e Wagner Jardim 

da Costa; Rev. Fernando Bortolleto Filho e Saul Ramos de Oliveira; Freguesia: 

Presb. René Bernardo de Senna e Moacir Benvindo de Carvalho; Rev. Adalto 

Geraldo Beltrão e Wellington Ribeiro; Santana: Presb. Edson Nascimento 

Gonçalves; Rev. Irene Garcia Costa de Souza e Salomão Silva Neto. Sínodo 

Borda do Campo – Presb. Moacir Húngaro. Presbitérios: ABC: Presb. Irineu 

Bunadio e Moisés José de Lima; Rev. Pedro Teixeira Filho e Roberto Mauro de 

Souza Castro; Ipiranga: Presb. Ricardo Helmuth Benedette e João Américo dos 



Santos; Rev. Valdomiro Pires de Oliveira e Assir Pereira; Litoral Paulista: Presb. 

João Batista Ribeiro de Barros e Adilson Antonio; Rev. Ernesto Aparecido Sossai 

e João Batista Barros. Sínodo Meridional - Rev. Paulo Roberto de Farias. 

Presbitérios: Catarinense: Presb. Berenice Doni Araújo e Décio João Machado; 

Rev. Euclides Luís do Amaral e Regina Niura Silva do Amaral; Londrina: Presb. 

Adiloar Franco Zemuner e Sônia Regina Machado Santos; Rev. Mathias Quintela 

de Souza; Sul do Paraná: Presb. Luis Carlos Morosine; Rev. Carlos Fernandes 

Méier e Jean Carlos Selleti. Sínodo Nordeste - Rev. Jorge Antonio Rodrigues 

Barbosa. Presbitérios: Bahia: Rev. David Gordon Gartrell; Pernambuco-Alagoas: 

Rev. Laércio Oscar; Sergipe: Rev. Zabulon Siqueira e Presb. Jonatas Silva 

Meneses. Sínodo Setentrional - Rev. Valdir Mariano de Souza. Presbitérios: 

Amazonas: Rev. Francisco Tadeu Lobo dos Santos; Norte: Rev. Cláudio Fernando 

Reinaldet. Sínodo Vale do Rio Paraná – Rev. Otoniel Borges Machado. 

Presbitérios: Arapongas: Presb. Waldomiro Ribeiro de Jesus; Rev. Artêmio 

Langue Paulucci Júnior e Audenir Almeida Cristófano; Maringá: Presb. Deodato 

Aparecido Soares e Valdenir dos Santos Corrêa; Rev. Heitor B. de O. Malvezzi e 

Paulo César Colussi Riva; Mato Grosso do Sul: Presb. Nelfitali Ferreira de Assis; 

Rev. Ezequiel Luz e Jurandir Pires de Oliveira; Norte do Paraná: Presb. Elias 

César Nascimento Ferreira e Leonildo Rodrigues; Rev. Adilson Antônio Ribeiro e 

Simão Alberto Zambissa; Oeste do Paraná: Presb. Hanani Lara. Sínodo Osasco - 

Rev. Gildo Francisco Lopes. Presbitérios: Carapicuíba: Rev. Natã Jerônimo Braga 

e Janailton dos Reis Santos; Novo Osasco: Presb. Miqueas Fonda da Silva e 

Milton Pereira Magalhães; Rev. Jairo Augusto Pereira e Eliseu Fonda da Silva; 

Osasco: Presb. Ezechias Soares Correa e Eduardo Gouvêa Mendonça; Rev. 

Valdir Augusto Vesco e Dimas Barbosa Lima. Sínodo Oeste Paulista - Presb. 

Walter Signorini. Presbitérios: Assis: Rev. Odi Becker Brisola e Hélio Osmar 

Fernandes; e Presb. Saulo Porto Silva; Centro Oeste Paulista: Presb. Oseias 

Francisco Pereira e Edvander Santos Esteves; Rev. Agnaldo Pereira Gomes e 

Walter Birseneck; Presidente Prudente: Presb. Marcos Frois e Mathilde de Toledo 

Signorini; Rev. Ary Sérgio Abreu Mota e Paulo de Melo Cintra Damião. Sínodo 

São Paulo - Rev. Rogério César. Presbitérios: Leste Paulistano: Rev. Mário 



Ademar Fava e Otoniel Marinho de Oliveira Júnior; Presb. Cilas Stroppa e João 

Batista Navarro; Paulistano: Presb. David Antônio da Silva e Abnaziel Ricardo de 

Freitas; Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues e Marcos Prestes; São Paulo: Presb. 

Paulo Rodrigues Costa e Dioraci Vieira Machado; Rev. Aury Vieira Reinaldet e 

Valdinei A. Ferreira. Sínodo Minas Gerais - Rev. Ablandino Saturnino de Souza. 

Presbitérios: São Paulo-Minas: Presb. Maurílio Clóvis dos Santos e Celso 

Rossette Farias; Rev. Benedito Amaro e Walter Guilherme Ferreira Salles; Sul de 

Minas: Rev. Galdino Acássio Gomes da Silva e Isaias Barbosa Caixeta; Sudoeste 

de Minas Gerais: Rev. Ismael Salgado Arcas e Juraci Moraes Cabral. Sínodo Sul 

de São Paulo - Rev. Jairo Honório Corrêa. Presbitérios: Sorocaba: Presb. 

Benedito Carlos Gonzaga e Elineu Teixeira Calado; Rev. Lysias Oliveira dos 

Santos e Nenrod Douglas Oliveira Santos; Sul de São Paulo: Presb. Eli Teixeira 

Lima; Rev. Ezequias Pires de Camargo e Florisval Carbona Costa; Votorantim: 

Presb. Eliezer Jaci de Góis Vieira e Augusto Sérgio Vasconcelos Assunção; Rev. 

Luiz Cândido Martins e Jonas Gonçalves. Sínodo Sudoeste Paulista – Rev. 

Clayton Leal da Silva. Presbitérios: Botucatu: Presb. Salvador Dias; Rev. Ismael 

Gomes Júnior e Levi Franco de Alvarenga; Central Paulista: Presb. Cláudio 

Marvulo; Rev. Valdemar de Souza e Lucimar Manoel Vieira; Ourinhos: Presb. 

Oswaldo Brito de Moraes e Marcos Gomes; Rev. João Batista de Souza e Silas de 

Oliveira. DEMAIS PRESENÇAS: Diretoria - Rev. Silas Silveira - 1º Vice 

Presidente; Rev. Adevanir Pereira da Silva - 2º Vice Presidente; Presbª. Eleni 

Rodrigues Mender Rangel - 3º Vice Presidente; - Rev. Valdinei Aparecido Ferreira 

- 2º Secretário; Presb. Saulo Porto da Silva  - 3º Secretário. Secretário Executivo - 

Rev. Gerson Correia de Lacerda; Tesoureiro – Rev Aury Vieira Reinaldet. 

DEVOCIONAL -Trabalhos iniciados às 08h00 com devocional, o texto base em 

Marcos 12.29-33 e o encerramento com a oração e impetração da Bênção pelo 

Rev. Walter Bierseneck. A  presente sessão foi suspensa às 10h30 e os trabalhos 

reiniciados às 10h50 com oração pelo Rev. Valdemar de Souza e a continuidade 

das discussões sobre o Padrão de Estatuto das Igrejas Locais. DISPENSA DOS 

TRABALHOS: Os Rev. Valdemar de Souza e Wéber Braidotti solicitaram 

autorização para liberação dos trabalhos no final da presente reunião. Solicitação 



aprovada. Suspensão das atividades às 12h00. Reinício das atividades às 14h25 

com oração pelo Rev. Jairo Honório Corrêa. RESOLUÇÕES: (1) PADRÃO DE 

ESTATUTO PARA AS IGREJAS LOCAIS: A  Assembleia Geral Resolve: Aprovar 

como segue abaixo: CAPÍTULO I - Da Igreja (Natureza, Sede e Fins) Art. 1º - A 

IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DE.....................,nos artigos 

seguintes denominada simplesmente “Igreja”, é uma associação religiosa cristã, 

de tradição reformada, fundada nos princípios presbiterianos de doutrina e 

governo, de tempo e duração indeterminados, organizada e mantida de acordo 

com as disposições constitucionais e legais da Igreja Presbiteriana Independente 

do Brasil. Art. 2º - A Igreja é constituída de cristãos admitidos regularmente, 

juntamente com seus filhos, menores, em número ilimitado, de ambos os sexos, 

de qualquer nacionalidade ou condição social, que aceitam voluntariamente as 

suas doutrinas, sistema de governo e disciplina, e de pastores(as) comissionados 

pelo Presbitério. Art. 3º - A Igreja tem por fim o culto a Deus, a promoção do seu 

Reino, o ensino e a prática das Sagradas Escrituras, a proclamação do 

Evangelho, o aperfeiçoamento da vida cristã, a promoção humana e a ministração 

do ensino secular. Parágrafo único – A Igreja poderá criar associações a ela 

vinculadas, com personalidade jurídica própria, para desenvolver atividades 

específicas, dentro do seu programa de trabalho. Art. 4º - A Igreja tem sua sede 

em......................., incorpora-se para poder juridicamente adquirir, possuir, alienar 

e administrar o seu patrimônio e, nesse caráter civil, reger-se-á pelo presente 

Estatuto.  CAPÍTULO II - Dos Membros - Seção I - Disposições Preliminares Art. 

5º - São membros da Igreja as pessoas batizadas, regularmente admitidas em seu 

rol. § 1º - A Assembleia da Igreja será constituída somente pelos seus membros 

professos, em plena comunhão, maiores de idade, nos termos da legislação civil e 

os pastores (as) comissionados pelo Presbitério (Art. 8º, alínea “e”). § 2º - Os 

membros menores de idade, apesar de não gozarem dos direitos de membros da 

Assembleia da Igreja, poderão exercer cargos nas diretorias das sociedades 

internas.  Seção II – Dos Direitos e dos Deveres Art. 6º – São direitos dos 

membros: a) receber os sacramentos; b) participar da Assembleia da Igreja, 

podendo votar e ser votado, exceto os civilmente menores; c) receber instrução 



religiosa, orientação e assistência espiritual; d) participar dos cultos e de 

atividades espirituais, sociais, recreativas e culturais. Parágrafo único - Os direitos 

mencionados nas alíneas “a” e “b” 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. 7º - 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; g) cumprir o presente 

Estatuto e demais normas legais da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. 

Seção III - Da Admissão - Art. 8º - 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, conforme a Constituição da Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil; d) reabilitação dos que houverem sido excluídos da Igreja; 

e) deliberação do Presbitério. § 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 expresso dos pais ou 

responsáveis legais. Art. 9º - A admissão ao rol de menores se faz por meio de: a) 

batismo; b) transferência dos pais ou responsáveis; c) jurisdição assumida sobre 

os pais ou responsáveis legais, desde que tenham sido batizados. Seção IV - Da 

Transferência Art. 10 - A transferência de membros e de integrantes do rol de 

menores far-se-á por carta ou jurisdição a pedido, comunicando-se, em qualquer 

caso, à Igreja de origem. Parágrafo único – A transferência de menores far-se-á 

com a transferência dos pais ou responsáveis legais. Seção V - Da Demissão Art. 

11 - A demissão do rol de membros professos dá-se por: a) exclusão disciplinar 

pelo cometimento de fato punível previsto no Código Disciplinar da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil, observadas as suas normas 

procedimentais; b) renúncia expressa da jurisdição eclesiástica; c) transferência; 

d) jurisdição assumida por outra Igreja; e) ordenação para o sagrado ministério; f) 



abandono das atividades eclesiásticas por mais de um ano; g) falecimento; h) pelo 

término do comissionamento (Art. 8º, “e”). Parágrafo único - Não se admite 

renúncia nem se concede transferência aos que estiverem sob processo ou 

disciplina. Art. 12 - A demissão do rol de membros não professos dá-se por: a) 

transferência dos pais ou responsáveis; b) profissão de fé; c) solicitação dos pais 

ou responsáveis; d) maioridade; e) falecimento.  CAPÍTULO III - Do Patrimônio Art. 

13 - Formam o seu patrimônio os bens que já possui, e os que venha a adquirir 

por doação, legado, compra ou qualquer outro meio. Art. 14 - As receitas da Igreja 

consistirão em dízimos, contribuições sistemáticas, ofertas, doações, legados, 

títulos, apólices, ações, rendimentos de aplicações financeiras ou quaisquer outros 

proventos. Art. 15 - Todos os bens e receitas da Igreja serão aplicados, 

integralmente, na manutenção e desenvolvimento dos objetivos do artigo terceiro 

e pela maneira regulada neste Estatuto. CAPÍTULO IV - Do Conselho 

Administrativo Art. 16 - A Igreja é administrada pelo Conselho, constituído pelo(a) 

pastor(a) ou pastores(as) e os(as) presbíteros(as), eleitos(as) conforme dispõe a 

Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. § 1º - O Conselho 

será dirigido por um(a) presidente, com mandato de tempo indeterminado, um(a) 

vice-presidente e um(a) secretário(a), com mandatos de um a três anos, todos 

eleitos pela Assembleia da Igreja. § 2º - O(a) tesoureiro(a) da Igreja, quando não 

for um(a) presbítero(a) em atividade, tem assento no Conselho, com direito a voz, 

para tratar de assuntos pertinentes à Tesouraria. Art. 17 – O(a) presidente é o(a) 

pastor(a) titular, comissionado(a) por deliberação do Presbitério, nos termos do 

Art. 8º, alínea “e”, eleito(a) pela Assembleia da Igreja, por tempo indeterminado, e 

tem votos de quantidade e qualidade, competindo-lhe: a) convocar e presidir as 

reuniões do Conselho; b) representar a Igreja em juízo e fora dele. Art. 18 – O(a) 

vice-presidente é um(a) presbítero(a) em atividade, competindo-lhe, na vacância 

ou impedimento do presidente: a) assumir a presidência da reunião; b) substituir 

o(a) presidente para os efeitos civis. Art. 19 - O secretário(a) é um(a) presbítero(a) 

em atividade, competindo-lhe: escrever, ler e registrar as atas do Conselho, fazer 

a sua correspondência e cuidar do seu arquivo, mantendo-o sempre em ordem. 

Parágrafo único – Em casos excepcionais, o(a) presidente acumulará as funções 



de secretário(a). Art. 20 – Ao(à) tesoureiro(a), eleito(a) dentre quaisquer membros 

da Assembleia da Igreja, para o mandato de um ano, que poderá ser renovado, 

compete: a) receber e registrar, devidamente, as receitas financeiras da Igreja, 

responsabilizando-se pela sua guarda e movimentação; b) efetuar os pagamentos 

regulares e os autorizados pelo Conselho; c) ter as contas em ordem e em dia, e 

apresentá-las com o respectivo balancete e documentos, sempre que lhe ordene o 

Conselho. Parágrafo único – As contas serão abertas em nome da Igreja e torna-

se necessária a assinatura conjunta do(a) tesoureiro(a) e do(a) presidente e/ou 

do(a) vice-presidente para o levantamento de quaisquer fundos de bancos ou 

outros estabelecimentos de crédito. Art. 21 - O quorum do Conselho é formado 

pelo(a) pastor(a) titular e um terço dos(as) presbíteros(as). Parágrafo único – O 

Conselho pode funcionar sem esse quorum nos casos previstos na Constituição 

da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Art. 22 - O Conselho reunir-se-á: 

a) quando convocado pelo(a) presidente, por deliberação própria, ou a 

requerimento de um terço dos(as) presbíteros(as); b) por convocação de um terço 

dos(as) presbíteros(as), quando não houver pastor(a); c) por requerimento 

subscrito igual ao quorum da assembléia; d) por ordem do Presbitério. Art. 23 - As 

atribuições administrativas do Conselho, além das que lhe são próprias, como 

Diretoria Administrativa da Igreja, são as seguintes: a) representar a Igreja perante 

o poder civil através de seu (sua) presidente; b) examinar as atas e as contas do 

Departamento de Ação Social e Diaconia, bem como de associações que venham 

a ser criadas (Art. 3º, parágrafo único); c) admitir e demitir funcionários da Igreja; 

d) apresentar à Assembleia relatório do movimento financeiro e do movimento 

geral eclesiástico da Igreja, do ano findo, no primeiro trimestre do ano 

subseqüente; e) exercer, nos termos do Código Disciplinar da Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil, o poder disciplinar sobre os membros da Igreja, exceto 

sobre os(as) pastores(as); f) outorgar procurações para movimentação de contas 

bancárias. § 1º – No exercício de suas atribuições administrativas nenhum 

membro do Conselho será remunerado nem fará jus a qualquer parcela do 

patrimônio da Igreja ou de suas receitas.   2º - Pela assistência eclesiástica 

prestada os(as) pastores(as) receberão côngrua.   CAPÍTULO V - Do 



Departamento de Ação Social e Diaconia Art. 24 - Subordinado ao Conselho da 

Igreja e constituído por diáconos e diaconisas, eleitos(as) conforme dispõe a 

Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, o Departamento de 

Ação Social e Diaconia tem como competência: a) manter a ordem e reverência 

no templo e em suas dependências; b) visitar enfermos e abandonados; c) prestar 

assistência a órfãos, viúvas, idosos e necessitados; d) estabelecer e coordenar 

programas sociais que garantam a cidadania e a justiça; e) desempenhar outras 

funções administrativas atribuídas pelo Conselho. § 1º - O Departamento 

administrará os recursos para o exercício de suas atividades que serão dotados 

pelo Conselho ou angariados com sua autorização.  § 2º - O Departamento 

escolherá, dentre seus membros, para um mandato anual, seu(sua) presidente, 

secretário(a) e tesoureiro(a), com atribuições definidas em seu Regimento Interno, 

e manterá seus livros de atas e contas, que serão anualmente submetidos a 

exame e julgamento do Conselho. CAPÍTULO VI - Da Assembleia da Igreja Art. 25 

- A Assembleia da Igreja compõe-se de todos os membros professos, maiores de 

idade, nos termos da legislação civil, em plena comunhão, e de pastores(as) 

comissionados pelo Presbitério. Parágrafo único – O(a) presidente e o(a) 

secretário(a) são os(as) mesmos(as) eleitos(as) para a diretoria do Conselho.  Art. 

26 - O quorum da Assembleia da Igreja é formado por um terço dos membros que 

a compõem e a maioria dos membros do Conselho, exceto nos casos previstos no 

Parágrafo Único do Art. 29. Parágrafo único - Não havendo quorum na abertura da 

reunião, a Assembleia da Igreja poderá funcionar, trinta minutos após, com 

qualquer número, desde que esteja presente o quorum do Conselho. Art. 27 - 

Compete à Assembleia da Igreja: a) eleger e destituir os membros de seu 

Conselho Administrativo e do Departamento de Ação Social e Diaconia, por 

escrutínio secreto; b) deliberar sobre a sua incorporação em pessoa jurídica e 

aprovar, emendar ou reformar o Estatuto; c) decidir sobre a aquisição, alienação e 

oneração de imóveis; d) julgar o relatório financeiro do Conselho e as contas da 

tesouraria; e) julgar, em grau de recurso, a exclusão de membros.   Parágrafo 

único – É exigida a homologação do Presbitério quando a alienação de bens 

imóveis, de que trata a alínea “c”, estiver vinculada a outra associação, de 



qualquer natureza. Art. 28 – A Assembleia da Igreja reúne-se: I - Ordinariamente, 

pelo menos uma vez por ano, para: a) ouvir o relatório do movimento financeiro da 

Tesouraria e do movimento geral eclesiástico da Igreja; b) nomear uma Comissão 

de Exames de Contas, que lhe apresentará o devido parecer; c) julgar as contas 

do Conselho. II. Extraordinariamente, para as demais matérias especificadas no 

Art. 27, quando o Conselho a convocar, ou quando a ele for apresentado 

requerimento subscrito por 1/5 (um quinto) de seus membros.  § 1º - Nas reuniões 

extraordinárias só podem ser tratados os assuntos que as tiverem motivado, os 

quais devem ser claramente indicados na convocação. § 2º - As reuniões serão 

convocadas pelo presidente, ou por seu substituto legal, pelo menos com quatorze 

dias de antecedência, para os fins previstos no Art. 27, alíneas “c” e “d”, sendo de 

vinte e um dias para as demais matérias. Art. 29 – As decisões da Assembleia da 

Igreja são tomadas por maioria absoluta de votos, não sendo admitidas 

procurações.  Parágrafo único - Nos casos de destituição dos administradores e 

alteração deste Estatuto é exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à 

Assembleia da Igreja, especialmente convocada para esse fim, não podendo ela 

deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos membros, ou com 

menos de um terço nas convocações seguintes.  Art. 30 – As atas da Assembleia 

da Igreja serão registradas em livro próprio, que ficará sob a guarda do secretário, 

sendo transcritas também no corpo das atas do Conselho. CAPÍTULO VII -  

Disposições Gerais Art. 31 – Os membros da Igreja, bem como do seu Conselho 

Administrativo, não respondem com seus bens, individual, solidária ou 

subsidiariamente, pelas obrigações que em nome dela contraírem os seus 

dirigentes. Art. 32 – Se houver uma divisão na Igreja, seus bens pertencerão à 

parte que permanecer fiel à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Se ambas 

as partes permanecerem fiéis, os bens pertencerão à maioria. Art. 33 - No caso de 

dissolução da Igreja, serão os bens, depois de pagas as dívidas, entregues à 

Igreja Presbiteriana Independente do Brasil que decidirá a sua destinação. Art. 34 

– Nenhuma emenda ou reforma será efetuada neste Estatuto senão por dois 

terços dos membros presentes em reunião extraordinária da Assembleia da Igreja, 

observado o dispositivo previsto no Parágrafo único do Art. 29. Art. 35 – Em 



nenhuma hipótese os membros ou integrantes do rol de menores receberão 

restituição de contribuições feitas ao patrimônio e/ou manutenção da Igreja. Art. 36 

– As disposições da Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil 

regularão os casos omissos e revogarão os pontos que porventura lhe forem 

contrários no presente Estatuto. Art. 37 – Homologado pelo Presbitério 

de..................................., sob cuja jurisdição está a Igreja, este Estatuto entrará 

em vigor após o seu registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas, 

ficando revogadas as disposições em contrário. DATA E LOCAL. VOTO DE 

DISSENTIMENTO: voto de dissentimento do Rev. Mathias Quintela à aprovação 

do Art. 9º, “por determinar a eleição do Presidente do Conselho pela Assembleia 

da Igreja, mas sem dar a esta nenhuma liberdade de escolha”:  (2) NORMAS 

PARA ELABORAÇÃO DE ATAS -  Sobre normas para elaboração de atas A  

Assembleia Geral Resolve: Aprovar como segue abaixo, com votos contrários dos 

Rev. Mário Fava e Otoniel Marinho Júnior, referente à mudança de redação no 

alínea “d” do item XIV, prevista na redação original do parecer: NORMAS PARA 

ELABORAÇÃO DE ATAS: Na elaboração das atas das assembléias, concílios e 

órgãos colegiados da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil serão 

observadas as seguintes normas: - As atas devem ser lavradas pelo secretário 

eleito e, em sua falta, por secretário ad hoc, nomeado regularmente, em livro 

próprio, aberto e encerrado pelo respectivo presidente, sendo suas páginas 

numeradas e por ele rubricadas. - II - As atas dos concílios e igrejas poderão ser 

elaboradas e registradas de acordo com suas condições técnicas, mediante 

autorização dos concílios superiores, obedecendo às mesmas formalidades 

previstas no item anterior e às normas técnicas constantes do item XIV. III - Das 

atas, devidamente numeradas, constarão quem presidiu e quem secretariou a 

reunião, quem fez a oração inicial e final, o local, a data e a hora de seu início e de 

seu término, os nomes completos dos que a ela comparecerem e dos que, 

devidamente convocados, não o fizeram. IV - À determinação do presidente, as 

atas poderão ser resumidas, desde que não se perca a clareza e a precisão dos 

registros. Neste caso, as datas e o número de imóveis (e outros) poderão ser 

registrados em algarismos e os títulos “Reverendo” e “Presbítero”, ou 



equivalentes, poderão ser abreviadas. No caso de se repetir referência à pessoa 

física na mesma ata, o segundo registro poderá ser efetuado apenas com o nome 

ou sobrenome (com restrições a homônimos), desde que, no primeiro registro, 

haja citação nominal completa. No caso de se repetir referência à pessoa jurídica 

na mesma ata, o segundo registro poderá ser efetuado apenas com o nome 

principal ou “sigla”, desde que no primeiro registro haja citação nominal completa. 

V - As rasuras ou entrelinhas porventura existentes no corpo das atas serão 

ressalvadas. VI – Quando não aprovadas na própria reunião, as atas se-lo-ão no 

início da que se seguir, salvo se for aprovado o seu adiamento. O adiamento será 

sempre por motivo justificado, em caráter excepcional, do qual se fará o devido 

registro. VII - Nas atas dos Conselhos serão consignados os atos pastorais 

realizados desde a data da reunião anterior, o nome, nacionalidade, naturalidade, 

filiação, data de nascimento, profissão, estado civil e batismo das pessoas 

examinadas para profissão de fé. VIII - Com relação aos batismos, serão 

mencionados os mesmos dados previstos no inciso anterior, no que for aplicável.  

IX - O registro das atas não conterá espaços em branco e os que se verificarem, 

por inadvertência, serão inutilizados por traço indelével, pelo secretário. X - As 

atas registrarão apenas as súmulas das deliberações, sem se referirem às 

propostas, a menos que envolvam fatos relevantes para a vida e para a história da 

Igreja, podendo, entretanto, consignar os votos contrários, quando o requerer o 

interessado, fundamentadamente e em termos adequados. XI - As homenagens 

que forem aprovadas, porém, serão acompanhadas das razões que as justificaram 

e de resumo histórico ou biográfico, se proposto. XII - Os livros de atas serão 

guardados em lugar seguro, sob a responsabilidade do secretário, e somente 

sairão do arquivo para o seu exame pelo órgão competente. XIII - A juízo do 

presidente poderão ser entregues cópias das atas ou de parte delas aos 

interessados que o requererem, justificando devidamente o seu interesse. XIV – 

As atas lavradas com uso de editoração eletrônica em computador obedecerão as 

seguintes normas técnicas:  A) Formatação do texto da ata. Deve ser utilizada 

uma das seguintes fontes são: “ARIAL”, “COURIER NEW”, “TIMES NEW 

ROMAN”, devendo ser 12 o tamanho padrão. A fonte escolhida deverá ser usada 



em todas as atas que compuserem o livro.  Recomenda-se que se utilize a 

“COURIER NEW”, pois ela ocupa todos os espaços da página igualmente, 

facilitando o alinhamento. O espaçamento entre linhas deve ser duplo, para 

permitir maior clareza do texto e tornar sua leitura mais fácil. Todo o corpo de uma 

ata deve constituir um só parágrafo. Transcrições extensas e especiais tais como: 

atas da assembléia da igreja, estatutos, etc, devem ser impressas com caracteres 

do tipo itálico no corpo de atas do concílio. Todo o título de ata deve ser feito com 

texto centralizado, letras em negrito e de tamanho igual a 14 pt. Todos os tópicos 

ou divisões de uma ata devem ser realçados com a fonte em negrito. Toda ata 

deve começar em uma folha nova e para isso deve-se usar o recurso de inserir 

quebra de páginas, presentes nos programas processadores de textos. O uso do 

traço diagonal para os espaços de linha deixados em branco numa folha é 

obrigatório, como no processo do tradicional livro. B) Termo de Abertura / 

Encerramento 1. Deve ser incluído o termo de abertura, da seguinte forma: 

“Contém este livro [número de páginas por extenso] páginas numeradas de 01 a 

[número de páginas] e assinaladas com a rubrica do presidente, como segue, 

_________, e destina-se à transcrição das atas das reuniões do [nome do 

concílio] da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, com sede à [endereço da 

sede conforme os estatutos], inscrito no CNPJ [número do CNPJ- Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas] do Ministério da Fazenda, cujos estatutos estão 

registrados sob número [número do registro] no [número do cartório] Cartório de 

Registro de Títulos e Documentos na cidade de [nome da cidade e estado], feitas 

por sistema de folhas soltas através de editoração eletrônica em computador, 

encadernadas, e sendo o livro, que toma o número [número seqüencial].” 2. O 

termo de encerramento deve ser da seguinte forma: “Contém este livro [número de 

páginas por extenso] páginas numeradas de 01 a [número de páginas], 

assinaladas com a rubrica do presidente, como segue,_________, e destinou-se à 

transcrição das atas das reuniões do [nome do concílio] da Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil, com sede à [endereço da sede conforme os estatutos], 

inscrito no CNPJ [número do CNPJ-Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas] do 

Ministério da Fazenda, cujos estatutos estão registrados sob número [número do 



registro] no [número do cartório] Cartório de Registro de Títulos e Documentos na 

cidade de [nome da cidade e estado], feitas por sistema de folhas soltas através 

de editoração eletrônica em computador, encadernadas, e sendo o livro, que 

tomou o número [número seqüencial].” 3. O termo de abertura faz parte  das 

folhas numeradas e deve ser feito na primeira folha numerada. O termo de 

encerramento deve ser feito na última página numerada do livro. 4. A data de 

abertura deve ser a da primeira ata e do encerramento, a da última. 5. Todas as 

folhas devem ter a rubrica original do presidente junto ao número da página. C) 

Configuração de Página para Impressão. O papel a ser usado deve ser do tipo A4, 

cor branca, de 210 milímetros de largura por 297 milímetros de altura. A 

gramatura, i.e., a densidade do papel, nunca deve ser menor que 75 g/m2; é 

recomendável que seja 90 g/m2. Os números de página deverão ser impressos, 

em tamanho 18 pts, na parte superior direita de cada folha. As margens das 

folhas, onde serão impressas as atas, deverão ter a seguinte configuração: 

esquerda =4cm; direita=3cm; superior= 3cm; inferior=3cm. D) Encadernação. 1) 

Nenhum livro feito pelo sistema de folhas soltas poderá ser apresentado para 

exame no concílio superior sem que esteja devidamente encadernado. A não 

apresentação do livro na forma encadernada impedirá a Igreja, Presbitério ou 

Sínodo de tomarem assento no concílio superior; 2) A encadernação deve 

obedecer um padrão no que diz respeito a capa e identificação do livro. 3) As 

inscrições para os livros de atos dos Conselhos, Sínodos e Presbitérios devem ser 

conforme os anexos 2 e 3; 4) Devem ser deixadas, pelo menos, duas folhas em 

branco, sem numeração, sendo uma antes da primeira folha numerada e outra 

após a última folha numerada. 5) Na última folha numerada, antes do termo de 

encerramento, deverão ser transcritas as observações feitas pelo concílio superior 

durante o exame do livro. E) Impressão. O uso de impressoras matriciais e à laser 

são as mais recomendadas, devendo ser evitada a impressão final do livro em 

jato-de-tinta (inkjet), pois borram facilmente sob ação de água. Não se deve 

imprimir textos nos versos das folhas; apenas a frente de cada folha deverá ser 

utilizada. Após ter todo o trabalho pronto, com todas as correções feitas, deve-se 

usar o recurso de hifenização e alinhamento de ambas as margens (esquerda e 



direita) para garantir um bom acabamento estético. F) Aspecto Legal - As atas do 

Conselho e das Comissões Executivas de Presbitérios e Sínodos devem ter, além 

da assinatura do secretário, a assinatura dos demais membros presentes à 

reunião e nas atas dos demais Concílios e da COMEX da AG, a assinatura dos 

membros da Diretoria, também presentes à reunião. O ato final de aprovação das 

presentes normas constou do reconhecimento desta Assembleia ao trabalho da 

Comissão (todos em pé aplaudindo) e uma oração pelo Rev. Galdino Acássio 

Gomes da Silva. (3) ADIAMENTO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 

A seguir a Comissão de Reforma Constitucional solicitou reconsideração da data 

estabelecida para a realização da próxima Assembleia Geral Extraordinária, com 

vistas à conclusão dos seus trabalhos.  A  Assembleia Geral Resolve: : adiar a 

apresentação do relatório da Comissão de Reforma Constitucional para o mês de 

julho de 2004, ficando a Diretoria da AG autorizada a antecipar esta data se 

houver motivo de emergência que a justifique. RECEBIMENTO DE VISITANTE: 

Aprovado o recebimento do Rev. José Carlos Vaz de Lima, sendo-lhe concedido a 

palavra para saudação ao Concílio. Após a fala do visitante o Rev. Hélio Osmar 

Fernandes fez uma oração de agradecimento pela sua vida e minstério. (4) 

COMISSÃO DE PATRIMÔNIO - Sobre relatório da Comissão de Patrimônio da IPI 

do Brasil. A Assembleia Geral Resolve:1) Referendar decisão da Diretoria anterior 

de receber em doação os seguintes imóveis: lotes 22, 23, 24 e 25-Q.4 Setor NE – 

Av. 03 – Formosa – GO, todos com 420m2; lote setor NE, Secção O – Formosa – 

GO, com 20.480m2; R João Dias Alecrim – Prox. Lagoa dos Santos – Formosa, 

GO, com 1.932m2; lote 10, quadra 23 – Loteamento Cananéia Park, Cananéia, 

SP, com 420m2; terreno, Cesário Lange, SP, com 25.000m2. 2) Outorgar escritura 

de doação para igrejas locais: 1) Terreno com edificações localizado a Avenida 18 

esquina com Rua 21 em Vitória da Conquista/BA – doação para a IPI de Vitória da 

Conquista/BA; 2) Imóvel de Ouro Preto/Rondônia – doação para IPI de Ji-

Paraná/RO; Quanto ao imóvel da 2ª IPI de Torre de Pedra/SP, resolve que a 

escritura pública de doação seja efetivada diretamente para a IPI em questão, com 

a participação da IPIB na qualidade de interveniente anuente, a fim de evitar 

maiores custos com a regularização; 3) Quanto ao Apto. nº 213, localizado à Rua 



Visconde de Ouro Preto, São Paulo/SP, resolve “tomar posse do imóvel tendo em 

vista ser titular do domínio, estar o mesmo abandonado e o antigo possuidor 

encontrar-se em local incerto e não sabido.”; 4) Sobre o imóvel localizado à Rua 

Padre Carvalho, 525/543 e Fernão Dias, 382/418, Pinheiros, São Paulo-SP, 

resolve aprovar a venda da fração ideal juntamente com os proprietários e que se 

busque o melhor negócio;. A assembléia concedeu autorização para se retirarem 

da reunião os seguintes irmãos: Reverendos. Zabulom, Euclides Amaral, Jairo 

Honório Corrêa, Mário Ademar Fava e  Regina Niura do Amaral, Presbíteros 

Jônatas Meneses, Décio Machado, Djalma Terra Araújo e Presbítera Berenice 

Doni de Araújo. (5) COMISSÃO DE EXAME DE ATAS - Sobre documento (AG 

045/03) Relatório da Comissão de Exames de Atas e Atos da Comissão Executiva 

da Assembleia Geral da IPI do Brasil A  Assembleia Geral resolve: registrar que o 

livro de atas da Comissão Executiva continua incorreto em relação aos itens 

2,3,5,6,9,10,11,12,13 e 14 do relatório anterior;    (6) RECURSO DA IPI CIDADE 

LÍDER -  Sobre documento (AG 078/03) Relatório da Comissão de Papéis e 

Consultas sobre recurso extraordinário contra decisão do Sínodo São Paulo.  

Antes da votação do parecer apresentado pela Comissão de Papéis orou, a 

pedido do Presidente Rev. Assir Pereira, o Rev. Carlos Fernandes Méier. A  

Assembleia Geral resolve:    Acolher o pedido da IPI de Cidade Líder a fim de que 

o mesmo seja conhecido e julgado pela Assembleia Geral. REGISTRO DE VOTO 

CONTRÁRIO: Registraram seus votos contrários à resolução: Rev. Otoniel 

Marinho de Oliveira, Rogério César e Marcos Prestes. (7) RECURSO DA IPI 

CIDADE LÍDER - Julgamento do mérito da apelação da IPI de Cidade Líder. A  

Assembleia Geral resolve: anular  os atos do Sínodo de São Paulo e do 

Presbitério Leste Paulistano, com respeito à ordenação e investidura da irmã 

Julieta Alves Costa Evangelista; determinar que a irmã Julieta Alves da Costa 

Evangelista seja imediatamente reconduzida ao presbiterato da IPI Cidade Líder. 

A pedido do Senhor Presidente orou o Presb. Moacir Benvindo pelo em favor da 

paz no Sínodo São Paulo. A  Assembleia Geral  decidiu não acolher o voto de 

Protesto apresentado pelo Rev. Otoniel Marinho de Oliveira por considerá-lo 

desrespeitoso. Foi aprovada a solicitação feita  pelo Rev. Rev. Otoniel Marinho de 



Oliveira para retirar-se da reunião. (8) DIVERSOS DOCUMENTOS / COMISSÃO 

DE PAPÉIS E CONSULTAS Sobre documento (AG 080/03) Relatório da 

Comissão de Papéis e Consultas sobre informe da Diretoria da Assembleia Geral 

e da Secretaria Executiva relativo a documentos, pareceres e assuntos pendentes 

no âmbito da Assembleia Geral e da Comissão Executiva A  Assembleia Geral 

resolve: 1) Ordenações Litúrgicas – Considerando que a Comissão de Reforma da 

Constituição e documentos legais da IPIB trabalhará o assunto, aguardar a sua 

manifestação; 2) Reforma da Constituição – Considerando que existe uma nova 

Comissão com a mesma atribuição, dispensar a exigência de apresentação de 

relatório da comissão anterior e considerar o cronograma da Comissão atual que 

tem como relator o Rev. Mário Ademar Fava; 3) Reconsideração da matéria 

referente ao Rev. José Benedito Moreira Sebastião – Considerando a 

indisponibilidade de documentos na presente Assembleia Geral, para apreciação 

da matéria, determinar que a Assessoria Jurídica Institucional examine o assunto 

e encaminhe parecer a COMEX, para providências; 4) Lei Ordinária para 

regulamentar a atividade do Secretário Executivo e do Tesoureiro da Igreja – 

Determinar que o assunto seja contemplado no Projeto de Reforma Administrativa 

da Igreja, em processo de elaboração pela Diretoria; 5) Filiação da IPIB ao 

Conselho Mundial das Igrejas – Considerando que a próxima Assembleia Geral do 

Conselho Mundial de Igrejas será realizada no Brasil, em Porto Alegre-RS, em 

fevereiro de 2006, determinar: I) Que a Secretaria de Relações Intereclesiásticas 

realize os estudos necessários para avaliação da conveniência ou não da referida 

filiação e apresente relatório para a COMEX, até o final do primeiro semestre de 

2004, II) Que o referido relatório contenha, necessariamente, as seguintes 

informações: a) Histórico do Conselho; b) Análise do Estatuto do Conselho; c) 

Relação de Igrejas membros; d) Exigências para filiação; e) Obrigações (direitos e 

deveres) das filiadas incluindo aspectos de custos; 6) Quanto ao parágrafo final 

que trata de assuntos diversos – Determinar que a Secretaria Executiva faça um 

amplo levantamento dos assuntos considerados relevantes, cujas providências 

não foram ainda tomadas e que os mesmos sejam encaminhados às Comissões, 

Secretarias ou Assessorias pertinentes para as providencias que se fizerem 



necessárias. REGISTRO DE HOMENAGEM E PESAR: O Rev. Assir Pereira 

registrou sua homenagem pelos relevantes serviços prestados à IPIB,  aos 

seguintes irmãos: Rev. Adiel Tito de Figueiredo (falecido em 14/05/2003), Rev. 

Atílio Fernandes (falecido em 19/08/2003), Presbítero Carlos Fernandes Franco 

(falecido em 04/07/2003) e presbítero Josué Pacheco de Lima (falecido no dia 

16/08/2003). A seguir assumiu a presidência o Rev. Silas Silveira. REGISTRO DE 

VOTO DE LOUVOR  A  DEUS: pela vida do Rev. Silas Silveira e por seus 75 anos 

de profícuo ministério na IPI do Brasil; pela vida do Presbítero Jerferson Barbosa 

Borges; e Rev. Nenrod Douglas de Oliveira Santos, pelos serviço prestados na 

organização das celebrações do 1º Centenário da IPIB, no ginásio do Ibirapuera, 

São Paulo. REGISTRO DE VOTO DE PESAR: pelo falecimento do presbítero 

Jayme Pereira do Lago da 1a.  IPI de São Caetano do Sul; pelo falecimento do 

presbítero Aldrovando Cardoso de Castro da 1a. IPI de Curitiba, pelo falecimento 

do presbítero Jair Rosa Franco da IPI de Campestre - MG, pelo falecimento do 

presbítero Epaphras Bueno da 2a IPI de São José do Rio Preto-SP, pelo 

falecimento do presbítero Benedito Correia da IPI de Macaubal-SP, pelo 

falecimento do presbítero Abel Antunes Neto da 1a IPI de Tatuí-SP, pelo 

falecimento do presbítero Daniel Hessel da 1a IPI de Tatuí -SP,  pelo falecimento 

do presbítero Joaquim Bernad da IPI do Rio Pequeno, São Paulo-SP. 

ENCERRAMENTO: A  presente Reunião Extraordinária da Assembleia da IPIB 

(exercício 2003/2006) foi suspensa às 20h15 e reiniciada com o com culto solene, 

iniciado às 20h35 horas e teve como pregador o Presidente da Assembleia Geral, 

Rev. Assir Pereira  e encerramento às 21h45h, com oração do Pai nosso e bênção 

apostólica impetrada pelo Rev. Silas Silveira. Nada mais foi tratado. A presente 

ata foi lida e aprovada. Para constar, eu Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, 2º 

Secretário, lavrei e assino a presente ata. 

  



ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA GERAL DA IPI DO BRASIL – EXERCÍCIO 2003 – 2006 

 

DATA, HORA E LOCAL: 30 de junho de 2004, com início às 20h17, no templo da 

Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São José do Rio Preto, rua 

Voluntários de São Paulo, 3.479, Centro, São José do Rio Preto, SP. 

PRESIDENTE:  Rev. Assir Pereira; SECRETÁRIO: Presb. Jonatas Silvas 

Meneses.  VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev. Assir Pereira, 

presidente; Rev. Silas Silveira, 1º vice-presidente; Adevanir Pereira da Silva, 2º 

vice-presidente; Presbª. Eleni Rodrigues Mender Rangel, 3º vice-presidente; 

Presb. Jonatas Silva Meneses, 1º secretário; Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, 2º 

secretário;. Presb. Saulo Porto da Silva, 3o secretário. REPRESENTAÇÃO 

SINODAL E PRESBITERIAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitérios: ABC: Revs. 

Roberto Mauro de Souza Castro e Eduardo Galasso Faria; Presbs. Irineu Bonadio 

e Hermes Mender Rangel; Ipiranga: Rev. Assir Pereira; Presbs. João Américo dos 

Santos e Moacir Hungaro Litoral Paulista: Rev. Ernesto Aparecido Sossai, Presbs. 

Adilson Antônio e João Batista Ribeiro de Barros. Sínodo Brasil Central: Rev. Ézio 

Martins de Lima. Presbitérios: Brasil Central: Revs. Eldo Fernando Machado e 

Valdeilson Casimiro de Oliveira; Distrito Federal: Revs. Silas Silveira e Rui de 

Araújo Lobo; Presb. Roberto de Souza Silveira Mato Grosso-Rondônia: Revs. Luís 

Alberto Sanches e José Drailton. Sínodo Meridional: Rev. Marcelo Araújo 

Rodrigues. Presbitérios: Catarinense: Revs. Euclides Luíz do Amaral e Regina 

Niura Silva do Amaral; Sul do Paraná: Revs. Carlos Fernandes Méier e Jean 

Carlos Selleti; Presbs. Luiz Carlos Morosini e Odir da Cruz Santos; Londrina: 

Revs. Ruben Samuel Rodriguez Neto e Paulo Roberto Farias; Presbs. Adiloar 

Franco Zemuner e Sônia Regina Machado dos Santos; Sínodo das Minas Gerais: 

Rev. Ablandino Saturnino de Souza. Presbitérios: São Paulo Minas: Revs. 

Benedito Amaro e Walter Guilherme Ferreira Salles; Presbs. Celso Rosseti 

Tavares e Umbelina Bologna Sudoeste de Minas: Revs. Esmael Salgado Arcas e 

Juraci Moraes Cabral; Presbs. Benjamim Tércio Nogueira e César José Santos; 

Sul de Minas: Revs. Galdino Acássio Gomes da Silva e Zaru Cassiano. Sínodo 



Nordeste: Rev. Jorge Antônio Rodrigues Barbosa. Presbitérios: Bahia: Revs. 

David Gordon Gartrell e Luiz Antônio Teixeira; Presb. Geraldo Mendes do 

Nascimento; Nordeste: Rev. Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior; Sergipe: 

Presb. Jonatas Silva Meneses. Sínodo Ocidental: Presbitérios: Araraquarense: 

Revs. Antônio Carlos Alves e Getro Pereira da Silva; Presb. Adair Sérgio Eduardo 

Camargo; Campinas: Revs. José Arno Tossini e José Itamar de Souza Júnior; 

Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Noroeste Paulista: Revs. Antônio de Oliveira Faria e 

Osmair Martins Garcia; Presbs. Abedias Queiroz Ribeiro e Durval Urbinatti; Oeste: 

Revs. Ari Botelho e Marcos Nunes da Silva; Presb. Tarciso Assis Zeferino. Sínodo 

Oeste Paulista: Presb. Walter Signorini. Presbitérios: Assis: Revs. Valmir Machado 

Ribeiro e Hélio Osmar Fernandes; Presb. Saulo Porto da Silva; Centro Oeste 

Paulista: Rev. Agnaldo Pereira Gomes; Presbs. Edvander Santos Esteves e 

Oséias Francisco Pereira; Presidente Prudente: Revs. Ary Sérgio Abreu Mota e 

Paulo de Melo Cintra Damião; Presbs. Marcos Rodrigues Frois e Mathilde de 

Toledo Signorini. Sínodo Oriental: Rev. Paulo José de Carvalho Pires. 

Presbitérios: Bandeirante: Revs. Fernando Bortolleto Filho e Saul Ramos de 

Oliveira; Presbs. Nelson Lacerda da Silva e Wagner Jardim da Costa; Freguesia: 

Revs. Adalto Geraldo Beltrão e Wellington Ribeiro; Presbs. Moacir Benvindo de 

Carvalho e René Bernardo de Senna. Sínodo Osasco: Rev. Gerson Correia de 

Lacerda. Presbitérios: Novo Osasco: Revs. Eliseu Fonda da Silva e Marcos Paulo 

Monteiro da Cruz Bailão; Presbs. Ernesto Costa dos Santos e Miquéias Fonda da 

Silva; Osasco: Rev. Dimas Barbosa Lima e Presb. Eduardo Gouvêa Mendonça. 

Sínodo Rio-São Paulo: Rev. Cleber Coimbra Filho. Presbitérios: Fluminense: Rev. 

Silvânio Silas Ribeiro Cabrial; Rio de Janeiro: Revs. Antônio Fernandes da Rocha 

Neto e Éder Araújo Ferreira; Presbs. Eliezer Lopes Jerônimo e Jessé Roechiling; 

Rio Sul: Revs. Marcos Paulo de Oliveira e Rafael Lemos Viana; Presb. Milton 

Cezar Cioni Peres; Vale do Paraíba: Revs. José Edson Ayrosa e José Xavier de 

Freitas; Presbs. Jefferson Drilard e Joaquim Ribeiro. Sínodo São Paulo: Rev. 

Rogério César. Presbitérios: São Paulo: Revs. Filippo Blancato e Hírcio de Oliveira 

Guimarães; Presbs. Francisco de Almeida e Paulo Rodrigues Costa; Leste 

Paulistano: Revs. Mário Ademar Fava e Otoniel Marinho de Oliveira Júnior; Presb. 



João Batista Navarro; Paulistano: Revs. Gilberto dos Santos Rodrigues e Venício 

Nogueira; Presbs. Abnaziel Ricardo de Freitas e José Antônio Pombo. Sínodo 

Setentrional: Presbitérios: Amazonas: Revs. Cláudio Fernando Reinaldet e Osvani 

de Oliveira Silva. Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. Clayton Leal da Silva. 

Presbitérios: Botucatu: Revs. Ismael Gomes Júnior e Levi Franco de Alvarenga; 

Central Paulista: Revs. Kleuber Leal da Silva e Valdemar de Souza; Ourinhos: 

Revs. Joel Garcia Vieira e Luiz Henrique Pereira dos Santos; Presbs. Marcos 

Gomes e Oswaldo Brito de Moraes. Sínodo Sul de São Paulo: Rev. Edson 

Alcântara. Presbitérios: Sorocaba: Revs. Jaqueline Regina Paes Ribeiro e Gessé 

Moraes de Araújo; Presbs. Elineu Teixeira Calado e Valter Nielsen; Sul de São 

Paulo: Revs. Ezequias Pires de Camargo e Joaquim Francisco Ribeiro Neto; e 

Presb. Odair Martins. Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Raul Hamilton de Souza. 

Presbitérios: Arapongas: Revs. Artêmio Langue Pauluci Júnior e Audenir Almeida 

Cristófano; Presbs. Waldomiro Ribeiro de Jesus e Arlindo da Silva Pinto; Maringá: 

Rev. Vagner Rodrigues Morais; Presbs. Deodato Aparecido Soares e Djalma 

Bastos César; Mato Grosso do Sul: Revs. Ezequiel Luz e Jurandir Pires de 

Oliveira; Presbs. Raimundo Pereira Leite e Roney Márcio Pessoa; Norte do 

Paraná: Revs. Reinaldo Almeida dos Santos e Simão Alberto Zambissa; Presbs. 

Elias César Nascimento Ferreira e José Itiro Yabe; Oeste do Paraná: Revs. 

Geraldo Matias Ferreira e Ivan Silvério; Presbs. Dejair Palma e Hanani Lara. 

AUSENTES: Representação Sinodal: Borda do Campo, Ocidental e Setentrional. 

Representação Presbiterial: Paranaense, Pernambuco-Alagoas, Santana, 

Carapicuíba, Ceará, Norte e Votorantim. QUORUM: Representação de 12 Sínodos 

e de 45 Presbitérios. Havendo quorum, com a presença de 98 ministros e 59 

presbíteros, o presidente declarou aberta a Sessão de Abertura da 2ª Reunião 

Extraordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil do Exercício 2004-2006, com 

oração pelo Rev. Paulo de Melo Cintra Damião. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. 

Gerson Correia de Lacerda, secretário executivo; Rev. Aury Vieira Reinaldet, 

tesoureiro; Rev. José Ilson Venâncio; representação da Igreja Presbiteriana da 

República da Coréia composta pelos irmãos Rev. Dae-Shik Kim, Rev. Joon-Bu 

Kim, Rev. Ik-Ho Shin, Rev. Yong- Kyu Kang e Rev. Buk-Yul Choi. CULTO 



SOLENE DE ABERTURA: Realizado a partir das 20h18 e encerrado às 21h42, 

tendo sido pregador o Rev. Assir Pereira, presidente da Assembleia Geral. 

HORÁRIO REGIMENTAL: Foi aprovado o seguinte horário regimental: 

Devocionais: às 8h00 nos dias 1º, 02 e 03 de julho; Culto de encerramento: Dia 03 

de junho, às 20h00; Horário das sessões: das 08h30 às 12h00, das 14h00 às 

17h30 e das 20h00 às 22h30. ENCERRAMENTO DA SESSÃO DE ABERTURA: A 

Sessão de Abertura foi encerrada às 22h23, com oração pelo Rev. Valdemar de 

Souza. Para constar, eu, Jonatas Silva Meneses, 1º secretário, lavrei a presente 

ata, que depois de lida e aprovada será por mim assinada e pelos demais 

membros da diretoria presentes a esta sessão. 

  

ATA DA 1ª SESSÃO DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL – 

EXERCÍCIO 2003 - 2006 

 

DATA, HORA E LOCAL: 1º de julho de 2004, com início às 8h50, no templo da 

Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São José do Rio Preto, rua 

Voluntários de São Paulo, 3.479, Centro, São José do Rio Preto, SP. 

PRESIDENTE:  Rev. Assir Pereira; SECRETÁRIO: Presb. Jonatas Silvas 

Meneses. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev. Assir Pereira, 

presidente; Rev. Silas Silveira, 1º vice-presidente; Adevanir Pereira da Silva, 2º 

vice-presidente; Presbª. Eleni Rodrigues Mender Rangel, 3º vice-presidente; 

Presb. Jonatas Silva Meneses, 1º secretário; Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, 2º 

secretário; Presb. Saulo Porto da Silva, 3o secretário. REPRESENTAÇÃO 

SINODAL E PRESBITERIAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitérios: ABC: Revs. 

Roberto Mauro de Souza Castro e Eduardo Galasso Faria; Presbs. Irineu Bonadio 

e Hermes Mender Rangel; Ipiranga: Revs. Assir Pereira e Esny Cerene Soares; 

Presbs. João Américo dos Santos e Moacir Hungaro Litoral Paulista: Revs. 

Ernesto Aparecido Sossai e Helinton Rodrigo Zanini Paes; Presbs. Adilson Antonio 

e João Batista Ribeiro de Barros. Sínodo Brasil Central: Rev. Ézio Martins de 

Lima. Presbitérios: Brasil Central: Revs. Eldo Fernando Machado e Valdeilson 



Casimiro de Oliveira; Distrito Federal: Revs. Silas Silveira e Rui de Araújo Lobo; 

Presb. Roberto de Souza Silveira; Mato Grosso-Rondônia: Revs. Luís Alberto 

Sanches e José Adrailton da Silva. Sínodo Meridional: Rev. Marcelo Araújo 

Rodrigues. Presbitérios: Catarinense: Revs. Euclides Luíz do Amaral e Regina 

Niura Silva do Amaral; Londrina: Revs. Ruben Samuel Rodriguez Nieto e Paulo 

Roberto Farias; Presbas. Adiloar Franco Zemuner e Sônia Regina Machado dos 

Santos; Paranaense: Revs. Décio Machado de Oliveira e Ézio Silveira Bittencourt; 

Sul do Paraná: Revs. Carlos Fernandes Méier e Jean Carlos Selleti; Presbs. Luiz 

Carlos Morosini e Odir da Cruz Santos. Sínodo das Minas Gerais: Rev. Ablandino 

Saturnino de Souza. Presbitérios: São Paulo Minas: Revs. Benedito Amaro e 

Walter Guilherme Ferreira Salles; Presbs. Celso Rossette Tavares e Umbelina 

Bologna Sudoeste de Minas: Revs. Esmael Salgado Arcas e Juraci Moraes 

Cabral; Presbs. Benjamim Tércio Nogueira e César José Santos; Sul de Minas: 

Revs. Galdino Acássio Gomes da Silva e Zaru Cassiano. Sínodo Nordeste: Rev. 

Jorge Antônio Rodrigues Barbosa. Presbitérios: Bahia: Revs. David Gordon 

Gartrell e Luiz Antônio Teixeira; Presb. Geraldo Mendes do Nascimento; Nordeste: 

Rev. Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior; Sergipe: Presbs. Jonatas Silva 

Meneses e Neilton Diniz Silva. Sínodo Ocidental: Rev. Otoniel Marinho Oliveira. 

Presbitérios: Araraquarense: Revs. Antônio Carlos Alves e Getro Pereira da Silva; 

Presbs. Adair Sérgio Eduardo Camargo e Neuza de Souza Caldeira; Campinas: 

Revs. José Arno Tossini e José Itamar de Souza Júnior; Presb. Luiz Ribeiro da 

Silva; Noroeste Paulista: Revs. Antônio de Oliveira Faria e Osmair Martins Garcia; 

Presbs. Abedias Queiroz Ribeiro e Durval Urbinatti; Oeste: Revs. Ari Botelho e 

Marcos Nunes da Silva; Presb. Tarciso Assis Zeferino. Sínodo Oeste Paulista: 

Presb. Walter Signorini. Presbitérios: Assis: Revs. Valmir Machado Ribeiro e Hélio 

Osmar Fernandes; Presb. Saulo Porto da Silva; Centro Oeste Paulista: Rev. 

Agnaldo Pereira Gomes; Presbs. Edvander Santos Esteves e Oséias Francisco 

Pereira; Presidente Prudente: Revs. Ary Sérgio Abreu Mota e Paulo de Melo 

Cintra Damião; Presbs. Marcos Rodrigues Frois e Mathilde de Toledo Signorini. 

Sínodo Oriental: Rev. Paulo José de Carvalho Pires. Presbitérios: Bandeirante: 

Revs. Fernando Bortolleto Filho e Saul Ramos de Oliveira; Presbs. Nelson 



Lacerda da Silva e Wagner Jardim da Costa; Freguesia: Revs. Adalto Geraldo 

Beltrão e Wellington Ribeiro; Presbs. Moacir Benvindo de Carvalho e René 

Bernardo de Senna; Santana: Presb. Marcos Pedroso Mateus. Sínodo Osasco: 

Rev. Gerson Correia de Lacerda. Presbitérios: Novo Osasco: Revs. Eliseu Fonda 

da Silva e Marcos Paulo Monteiro da Cruz Bailão; Presbs. Ernesto Costa dos 

Santos e Miquéias Fonda da Silva; Osasco: Rev. Dimas Barbosa Lima e Presb. 

Eduardo Gouvêa Mendonça. Sínodo Rio-São Paulo: Rev. Cleber Coimbra Filho. 

Presbitérios: Fluminense: Rev. Silvânio Silas Ribeiro Cabrial; Presb. Charles 

César de Abreu; Rio de Janeiro: Revs. Antônio Fernandes da Rocha Neto e Éder 

Araújo Ferreira; Presbs. Eliezer Lopes Jerônimo e Jessé Roechiling; Rio Sul: 

Revs. Marcos Paulo de Oliveira e Rafael Lemos Viana; Presb. Milton Cezar Cioni 

Peres; Vale do Paraíba: Revs. José Edson Ayrosa e José Xavier de Freitas; 

Presbs. Jefferson Drilard e Joaquim Ribeiro. Sínodo São Paulo: Rev. Rogério 

César. Presbitérios: São Paulo: Revs. Filippo Blancato e Hírcio de Oliveira 

Guimarães; Presbs. Francisco de Almeida e Paulo Rodrigues Costa; Leste 

Paulistano: Revs. Mário Ademar Fava e Otoniel Marinho de Oliveira Júnior; 

Presbs. João Batista Navarro e Francisco Freire Martins Júnior; Paulistano: Revs. 

Gilberto dos Santos Rodrigues e Venício Nogueira; Presbs. Abnaziel Ricardo de 

Freitas e José Antônio Pombo. Sínodo Setentrional: Presbitérios: Amazonas: 

Revs. Cláudio Fernando Reinaldet e Osvani de Oliveira Silva. Sínodo Sudoeste 

Paulista: Rev. Clayton Leal da Silva. Presbitérios: Botucatu: Revs. João Luiz 

Furtado e Levi Franco de Alvarenga; Central Paulista Revs. Kleuber Leal da Silva 

e Valdemar de Souza; Ourinhos: Revs. Joel Garcia Vieira e Luiz Henrique Pereira 

dos Santos; Presbs. Marcos Gomes e Oswaldo Brito de Moraes. Sínodo Sul de 

São Paulo: Rev. Edson Alcântara. Presbitérios: Sorocaba: Revs. Jaqueline Regina 

Paes Ribeiro e Gessé Moraes de Araújo; Presbs. Elineu Teixeira Calado e Valter 

Nielsen; Sul de São Paulo: Revs. Ezequias Pires de Camargo e Joaquim 

Francisco Ribeiro Neto; Presb. Odair Martins; Votorantim: Revs. Mauro Antunes e 

Luiz Cândido Martins. Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Raul Hamilton de Souza. 

Presbitérios: Arapongas: Revs. Artêmio Langue Pauluci Júnior e Audenir Almeida 

Cristófano; Presbs. Waldomiro Ribeiro de Jesus e Arlindo da Silva Pinto; Maringá: 



Revs. Vagner Rodrigues Morais; Presbs. Deodato Aparecido Soares e Djalma 

Bastos César; Mato Grosso do Sul: Revs. Ezequiel Luz e Jurandir Pires de 

Oliveira; Presbs. Raimundo Pereira Leite e Roney Márcio Pessoa; Norte do 

Paraná: Revs. Reinaldo Almeida dos Santos e Simão Alberto Zambissa; Presbs. 

Elias César Nascimento Ferreira e José Itiro Yabe; Oeste do Paraná: Revs. 

Geraldo Matias Ferreira e Ivan Silvério; Presbs. Dejair Palma e Pedro Palma. 

AUSENTES: Representação Sinodal: Borda do Campo e Setentrional. 

Representação Presbiterial: Pernambuco-Alagoas, Carapicuíba, Ceará e Norte. 

QUORUM: Representação de 13 Sínodos e de 48 Presbitérios. Havendo quorum, 

com a presença de 96 ministros e 61 presbíteros, o Presidente declarou aberta a 

1a Sessão da 2ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil, 

Exercício 2003-2006, com oração pelo Presb. Valter Signorini. DEMAIS 

PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário executivo; Rev. Aury 

Vieira Reinaldet, tesoureiro; Rev. José Ilson Venâncio. PAUTA DA ASSEMBLEIA 

EXTRAORDINÁRIA: 1) Relatório do Sínodo Vale do Rio Paraná sobre 

organização do Presbitério Campo Grande; 2) Relatório da Comissão de Reforma 

da Constituição, Estatutos, Código Disciplinar, Regimento da Assembleia Geral, 

Código Eleitoral e demais normas da Igreja; 3) Autorização para venda de imóveis 

da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. DECISÕES: 1. Quanto ao 

Relatório do Sínodo Vale do Rio Paraná sobre a organização do Presbitério 

Campo Grande, resolve-se acolher o relatório do Sínodo Vale do Rio Paraná e 

homologar o ato de organização do Presbitério Campo Grande, dando assento 

aos representantes presentes: Revs. Marcos Kopeska Paraizo e Sérgio Francisco 

dos Santos; Presbs. Saulo Ribeiro de Matos e Walter Ferreira de Oliveira Filho. O 

Rev. Hélio Osmar Fernandes orou recepcionando os representantes do novo 

concílio. 2. Quanto ao Relatório da Comissão de Reforma da Constituição, 

Estatutos, Código Disciplinar, Regimento da Assembleia Geral, Código Eleitoral e 

demais normas da Igreja, resolve-se aprovar os artigos 1º ao 43, que serão 

transcritos após a aprovação do último artigo, juntamente com os registros dos 

votos contrários. SUSPENSÃO E REINÍCIO DOS TRABALHOS: A sessão foi 

suspensa às 12h12, com oração pela Revª. Regina Niura Silva do Amaral, e 



reiniciada às 14h19, com o cântico “Um Só Rebanho” e oração pelo Rev. Sérgio 

Francisco dos Santos. SUSPENSÃO E REINÍCIO DOS TRABALHOS: A sessão 

foi suspensa às 17h39, com oração pela Presbª. Sônia Regina Machado, e 

reiniciada às 20h08, com o cântico “Exaltado é o Senhor” e oração pelo Rev. 

Kleuber Leal da Silva.  PRORROGAÇÃO DO HORÁRIO REGIMENTAL E 

ADIAMENTO DA LEITURA DAS ATAS: Foi aprovada a prorrogação do horário da 

1ª sessão até às 23h30 e o adiamento da leitura das atas da Sessão de Abertura 

e da 1ª Sessão. ENCERRAMENTO DA 1ª SESSÃO: A 1ª Sessão foi encerrada às 

23h28, com oração pelo Rev. Carlos Fernandes Méier. Para constar, eu, Jonatas 

Silva Meneses, 1º secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada 

será por mim assinada e pelos membros da diretoria presentes a esta Sessão. 

  

ATA DA 2ª SESSÃO DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL – 

EXERCÍCIO 2003 - 2006 

 

DATA, HORA E LOCAL: 2 de julho de 2004, com início às 8h55, no templo da 

Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São José do Rio Preto, rua 

Voluntários de São Paulo, 3.479, Centro, São José do Rio Preto, SP. 

PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira; SECRETÁRIO: Presb. Jonatas Silvas 

Meneses.  VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev. Assir Pereira, 

presidente; Rev. Silas Silveira, 1º vice-presidente; Adevanir Pereira da Silva, 2º 

vice-presidente; Presbª. Eleni Rodrigues Mender Rangel, 3º vice-presidente; 

Presb. Jonatas Silva Meneses, 1º secretário; Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, 2º 

secretário;. Presb. Saulo Porto da Silva, 3o secretário. REPRESENTAÇÃO 

SINODAL E PRESBITERIAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitérios: ABC: Revs. 

Roberto Mauro de Souza Castro e Eduardo Galasso Faria; Presbs. Irineu Bonadio 

e Hermes Mender Rangel; Ipiranga: Revs. Assir Pereira e Esny Cerene Soares; 

Presbs. João Américo dos Santos e Moacir Húngaro. Litoral Paulista: Revs. 

Ernesto Aparecido Sossai e Helinton Rodrigo Zanini Paes; Presbs. Adilson Antonio 

e João Batista Ribeiro de Barros. Sínodo Brasil Central: Rev. Ézio Martins de 



Lima. Presbitérios: Brasil Central: Revs. Eldo Fernando Machado e Valdeilson 

Casimiro de Oliveira; Distrito Federal: Revs. Silas Silveira e Rui de Araújo Lobo; 

Presb. Roberto de Souza Silveira. Mato Grosso-Rondônia: Revs. Luís Alberto 

Sanches e José Adrailton da Silva. Sínodo Meridional: Rev. Marcelo Araújo 

Rodrigues. Presbitérios: Catarinense: Revs. Euclides Luíz do Amaral e Regina 

Niura Silva do Amaral; Londrina: Revs. Ruben Samuel Rodriguez Nieto e Paulo 

Roberto Farias; Presbas. Adiloar Franco Zemuner e Sônia Regina Machado dos 

Santos; Paranaense: Revs. Décio Machado de Oliveira e Ézio Silveira Bittencourt; 

Sul do Paraná: Revs. Carlos Fernandes Méier e Jean Carlos Selleti; Presbs. Luiz 

Carlos Morosini e Odir da Cruz Santos; Sínodo das Minas Gerais: Rev. Ablandino 

Saturnino de Souza. Presbitérios: São Paulo Minas: Revs. Benedito Amaro e 

Walter Guilherme Ferreira Salles; Presbs. Celso Rossette Tavares e Umbelina 

Bologna. Sudoeste de Minas: Revs. Esmael Salgado Arcas e Juraci Moraes 

Cabral; Presbs. Benjamim Tércio Nogueira e César José Santos; Sul de Minas: 

Revs. Galdino Acássio Gomes da Silva e Zaru Cassiano. Sínodo Nordeste: Rev. 

Jorge Antônio Rodrigues Barbosa. Presbitérios: Bahia: Revs. David Gordon 

Gartrell e Luiz Antônio Teixeira; Presb. Geraldo Mendes do Nascimento; Nordeste: 

Rev. Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior; Sergipe: Presbs. Jonatas Silva 

Meneses e Neilton Diniz Silva. Sínodo Ocidental: Rev. Otoniel Marinho Oliveira. 

Presbitérios: Araraquarense: Revs. Antônio Carlos Alves e Getro Pereira da Silva; 

Presbs. Adair Sérgio Eduardo Camargo e Neuza de Souza Caldeira; Campinas: 

Revs. José Arno Tossini e José Itamar de Souza Júnior; Presb. Luiz Ribeiro da 

Silva; Noroeste Paulista: Revs. Antônio de Oliveira Faria e Osmair Martins Garcia; 

Presbs. Abedias Queiroz Ribeiro e Durval Urbinatti; Oeste: Revs. Ari Botelho e 

Marcos Nunes da Silva; Presb. Tarciso Assis Zeferino. Sínodo Oeste Paulista: 

Presb. Walter Signorini. Presbitérios: Assis: Revs. Valmir Machado Ribeiro e Hélio 

Osmar Fernandes; Presb. Saulo Porto da Silva; Centro Oeste Paulista: Rev. 

Agnaldo Pereira Gomes; Presbs. Edvander Santos Esteves e Oséias Francisco 

Pereira; Presidente Prudente: Revs. Ary Sérgio Abreu Mota e Paulo de Melo 

Cintra Damião; Presbs. Marcos Rodrigues Frois e Mathilde de Toledo Signorini. 

Sínodo Oriental: Rev. Paulo José de Carvalho Pires; Presbitérios: Bandeirante: 



Revs. Fernando Bortolleto Filho e Saul Ramos de Oliveira; Presbs. Nelson 

Lacerda da Silva e Wagner Jardim da Costa; Freguesia: Revs. Adalto Geraldo 

Beltrão e Wellington Ribeiro; Presbs. Moacir Benvindo de Carvalho e René 

Bernardo de Senna; Santana: Presb. Marcos Pedroso Mateus. Sínodo Osasco: 

Rev. Gerson Correia de Lacerda. Presbitérios: Novo Osasco: Revs. Eliseu Fonda 

da Silva e Marcos Paulo Monteiro da Cruz Bailão; Presbs. Ernesto Costa dos 

Santos e Miquéias Fonda da Silva; Osasco: Rev. Dimas Barbosa Lima. Sínodo 

Rio-São Paulo: Rev. Cleber Coimbra Filho. Presbitérios: Fluminense: Rev. Silvânio 

Silas Ribeiro Cabrial; Presb. Charles César de Abreu; Rio de Janeiro: Revs. 

Antônio Fernandes da Rocha Neto e Éder Araújo Ferreira; Presbs. Eliezer Lopes 

Jerônimo e Jessé Roechiling; Rio Sul: Revs. Marcos Paulo de Oliveira e Rafael 

Lemos Viana; Presb. Milton Cezar Cioni Peres; Vale do Paraíba: Revs. José 

Edson Ayrosa e José Xavier de Freitas; Presbs. Jefferson Drilard e Joaquim 

Ribeiro Filho; Sínodo São Paulo: Rev. Rogério César; Presbitérios: São Paulo: 

Revs. Filippo Blancato e Hírcio de Oliveira Guimarães; Presbs. Francisco de 

Almeida e Paulo Rodrigues Costa; Leste Paulistano: Revs. Mário Ademar Fava e 

Otoniel Marinho de Oliveira Júnior; Presbs. João Batista Navarro e Francisco 

Freire Martins Júnior; Paulistano: Revs. Gilberto dos Santos Rodrigues e Venício 

Nogueira; Presbs. Abnaziel Ricardo de Freitas e José Antônio Pombo; Sínodo 

Setentrional: Presbitérios: Amazonas: Revs. Cláudio Fernando Reinaldet e Osvani 

de Oliveira Silva. Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. Clayton Leal da Silva; 

Presbitérios: Botucatu: Revs. João Luiz Furtado e Levi Franco de Alvarenga e 

Presb. Nelson Silva Lara; Central Paulista: Revs. Kleuber Leal da Silva e 

Valdemar de Souza; Presb. Varlino Mariano de Souza; Ourinhos: Revs. Joel 

Garcia Vieira e Luiz Henrique Pereira dos Santos; Presbs. Marcos Gomes e 

Oswaldo Brito de Moraes. Sínodo Sul de São Paulo: Rev. Edson Alcântara. 

Presbitérios: Sorocaba: Revs. Jaqueline Regina Paes Ribeiro e Gessé Moraes de 

Araújo; Presbs. Elineu Teixeira Calado e Valter Nielsen; Sul de São Paulo: Revs. 

Ezequias Pires de Camargo e Joaquim Francisco Ribeiro Neto; Presb. Odair 

Martins; Votorantim: Revs. Mauro Antunes e Luiz Cândido Martins; Sínodo Vale do 

Rio Paraná: Rev. Raul Hamilton de Souza. Presbitérios: Arapongas: Revs. Artêmio 



Langue Pauluci Júnior e Audenir Almeida Cristófano; Presbs. Waldomiro Ribeiro 

de Jesus e Arlindo da Silva Pinto; Campo Grande: Revs. Marcos Kopeska Paraizo 

e Sérgio Francisco dos Santos; Presbs. Saulo Ribeiro de Matos e Walter Ferreira 

de Oliveira Filho; Maringá: Rev. Vagner Rodrigues Morais; Presbs. Deodato 

Aparecido Soares e Djalma Bastos César; Mato Grosso do Sul: Revs. Ezequiel 

Luz e Jurandir Pires de Oliveira; Presbs. Raimundo Pereira Leite e Roney Márcio 

Pessoa; Norte do Paraná: Revs. Reinaldo Almeida dos Santos e Simão Alberto 

Zambissa; Presbs. Elias César Nascimento Ferreira e José Itiro Yabe; Oeste do 

Paraná: Revs. Geraldo Matias Ferreira e Ivan Silvério; Presbs. Dejair Palma e 

Hanani Lara. AUSENTES: Representação Sinodal: Borda do Campo e 

Setentrional. Representação Presbiterial: Pernambuco-Alagoas, Carapicuíba, 

Ceará e Norte. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, 

secretário executivo; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro; Rev. José Ilson 

Venâncio. QUORUM: Representação de 13 Sínodos e de 48 Presbitérios. 

Havendo quorum, com a presença de 98 ministros e 65 presbíteros, o presidente 

declarou aberta a 2a Sessão da 2ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral 

da IPI do Brasil, Exercício 2003-2006. Foi autorizada a saída do Rev. Ezequias 

Pires de Camargo para acompanhamento da sua filha que será submetida a 

tratamento cirúrgico nesta Cidade. O Rev. Esny Cerene Soares orou a Deus pela 

filha do Rev. Ezequias. A reunião foi suspensa às 10h20. Reinício às 10h40 com 

cântico. CORRESPONDÊNCIA DE SAUDAÇÃO: Registra-se o recebimento da 

seguinte correspondência: do presidente do Presbitério de São José do Rio Preto 

da Igreja Presbiteriana do Brasil e do Conselho de Pastores de São José do Rio 

Preto, Rev. José Sciência Filho; do Rev. Dr. Rubens Cintra Damião, Pastor 

Emérito da 1ª Igreja Presbiteriana Independente de São José do Rio Preto. 

PRORROGAÇÃO DO HORÁRIO REGIMENTAL: O plenário aprovou a 

prorrogação do horário regimental até a conclusão das discussões do Art. 51. 

SUSPENSÃO E REINÍCIO DOS TRABALHOS: A 2ª Sessão foi suspensa às 

12h09, com oração pelo Presb. Moacir Benvindo de Carvalho, e reiniciada às 

14h10, com o cântico “Glória Pra Sempre”, e oração feita pelo Presb. Luiz Ribeiro 

da Silva. Registra-se o retorno às atividades do Rev. Ezequias Pires de Camargo, 



às 14h30, sendo dado assento ao mesmo como representante do Presbitério Sul 

de São Paulo. SUSPENSÃO E REINÍCIO DOS TRABALHOS: A 2ª Sessão foi 

suspensa às 15h59 e reiniciada às 16h25 com o cântico “Exaltado é o Senhor”. 

Foi autorizada a saída do Presb. Francisco Freire Martins Júnior. 

PRORROGAÇÃO DO HORÁRIO REGIMENTAL: O plenário aprovou a 

prorrogação do horário regimental até a conclusão das discussões do Art. 68. 

SUSPENSÃO E REINÍCIO DOS TRABALHOS: A 2ª Sessão foi suspensa às 

18h01, com oração pela Presbª. Adiloar Franco Zemuner, e reiniciada às 20h29, 

com oração pelo Rev. Euclides Luíz do Amaral. SUBSTITUIÇÃO DE 

REPRESENTAÇÃO: Registra-se a substituição do Rev. Valdemar de Souza pelo 

Rev. Lutero de Oliveira Messias na representação do Presbitério Central Paulista. 

PRORROGAÇÃO DO HORÁRIO REGIMENTAL: O plenário aprovou a 

prorrogação do horário regimental até 24h. LEITURA E APROVAÇÃO DE ATAS: 

foram lidas e aprovadas as atas da Sessão de Abertura e da 1ª Sessão; 

DECISÕES: 1. Reconsideração de matérias: Quanto ao Art. 81, resolve-se 

reconsiderar a discussão da matéria e aprovar o texto na forma como foi proposto 

pela Comissão de Reforma Constitucional, que será transcrito na última sessão da 

presente Assembléia. 2. Quanto ao Relatório da Comissão de Reforma da 

Constituição, Estatutos, Código Disciplinar, Regimento da Assembleia Geral, 

Código Eleitoral e demais normas da Igreja, a Assembleia continuou o processo 

de discussão do projeto de reforma constitucional e aprovou os Artigos 44 a 93, 

que serão transcritos na ata da última sessão da presente Assembléia. 

ENCERRAMENTO DA 2ª SESSÃO: A 2ª Sessão foi encerrada às 00h10 do dia 3 

de julho de 2004, com oração pelo Presb. Varlino Mariano de Souza. Para constar, 

eu, Jonatas Silva Meneses, 1º secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida 

e aprovada será por mim assinada e pelos membros da diretoria presentes a esta 

Sessão. 

  

ATA DA 3ª SESSÃO DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL – 

EXERCÍCIO 2003 - 2006 



 

DATA, HORA E LOCAL: 3 de julho de 2004, com início às 8h48, no templo da 

Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São José do Rio Preto, rua 

Voluntários de São Paulo, 3.479, Centro, São José do Rio Preto, SP. 

PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira; SECRETÁRIO: Presb. Jonatas Silvas 

Meneses.  VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev. Assir Pereira, 

presidente; Rev. Silas Silveira, 1º vice-presidente; Adevanir Pereira da Silva, 2º 

vice-presidente; Presbª. Eleni Rodrigues Mender Rangel, 3º vice-presidente; 

Presb. Jonatas Silva Meneses, 1º secretário; Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, 2º 

secretário; Presb. Saulo Porto da Silva, 3o secretário. REPRESENTAÇÃO 

SINODAL E PRESBITERIAL: Sínodo Borda do Campo: Rev. Tiago Escobar de 

Azevedo; Presbitérios: ABC: Revs. Roberto Mauro de Souza Castro e Eduardo 

Galasso Faria; Presbs. Irineu Bonadio e Hermes Mender Rangel; Ipiranga: Revs. 

Assir Pereira e Esny Cerene Soares; Presbs. João Américo dos Santos e Moacir 

Hungaro Litoral Paulista: Revs. Ernesto Aparecido Sossai e Helinton Rodrigo 

Zanini Paes; Presbs. Adilson Antônio e João Batista Ribeiro de Barros; Sínodo 

Brasil Central: Rev. Ézio Martins de Lima. Presbitérios: Brasil Central: Revs. Eldo 

Fernando Machado e Valdeilson Casimiro de Oliveira; Distrito Federal: Revs. Silas 

Silveira e Rui de Araújo Lobo; Presb. Roberto de Souza Silveira; Mato Grosso-

Rondônia: Rev. Luís Alberto Sanches; Sínodo Meridional: Rev. Marcelo Araújo 

Rodrigues; Presbitérios: Catarinense: Rev.ª Regina Niura Silva do Amaral; 

Londrina: Revs. Ruben Samuel Rodriguez Nieto e Paulo Roberto Farias; Presbªs. 

Adiloar Franco Zemuner e Sônia Regina Machado dos Santos; Paranaense: Rev. 

Décio Machado de Oliveira; Sul do Paraná: Revs. Carlos Fernandes Méier e Jean 

Carlos Selleti; Presbs. Luiz Carlos Morosini e Odir da Cruz Santos; Sínodo das 

Minas Gerais: Rev. Ablandino Saturnino de Souza; Presbitérios: São Paulo Minas: 

Revs. Benedito Amaro e Walter Guilherme Ferreira Salles; Presbs. Celso Rossette 

Tavares e Umbelina Bologna; Sudoeste de Minas: Revs. Esmael Salgado Arcas e 

Juraci Moraes Cabral; Presbs. Benjamim Tércio Nogueira e César José Santos; 

Sul de Minas: Revs. Galdino Acássio Gomes da Silva e Zaru Cassiano. Sínodo 

Nordeste: Rev. Jorge Antônio Rodrigues Barbosa. Presbitérios: Bahia: Revs. 



David Gordon Gartrell e Luiz Antônio Teixeira; Presb. Geraldo Mendes do 

Nascimento; Nordeste: Rev. Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior; Sergipe: 

Presbs. Jonatas Silva Meneses e Neilton Diniz Silva. Sínodo Ocidental: Rev. 

Otoniel Marinho Oliveira. Presbitérios: Araraquarense: Revs. Antônio Carlos Alves 

e Getro Pereira da Silva; Presbs. Adair Sérgio Eduardo Camargo e Neuza de 

Souza Caldeira; Campinas: Rev. José Itamar de Souza Júnior; Presbs .Luiz 

Ribeiro da Silva e Djalma Terra Araújo; Noroeste Paulista: Revs. Antônio de 

Oliveira Faria e Osmair Martins Garcia; Presbs. Abedias Queiroz Ribeiro e Durval 

Urbinatti; Oeste: Revs. Ari Botelho e Marcos Nunes da Silva; Presb. Tarciso Assis 

Zeferino. Sínodo Oeste Paulista: Presb. Walter Signorini. Presbitérios: Assis: Rev. 

Valmir Machado Ribeiro; Presb. Saulo Porto da Silva; Centro Oeste Paulista: Rev. 

Agnaldo Pereira Gomes; Presbs. Edvander Santos Esteves e Oséias Francisco 

Pereira; Presidente Prudente: Revs. Ary Sérgio Abreu Mota e Paulo de Melo 

Cintra Damião; Presbs. Marcos Rodrigues Frois e Mathilde de Toledo Signorini. 

Sínodo Oriental: Rev. Paulo José de Carvalho Pires. Presbitérios: Bandeirante: 

Revs. Fernando Bortolleto Filho e Saul Ramos de Oliveira; Presbs. Nelson 

Lacerda da Silva e Wagner Jardim da Costa; Freguesia: Revs. Adalto Geraldo 

Beltrão e Wellington Ribeiro; Presbs. Moacir Benvindo de Carvalho e René 

Bernardo de Senna; Santana: Presb. Marcos Pedroso Mateus. Sínodo Osasco: 

Rev. Gerson Correia de Lacerda. Presbitérios: Novo Osasco: Revs. Eliseu Fonda 

da Silva e Marcos Paulo Monteiro da Cruz Bailão; Presbs. Ernesto Costa dos 

Santos e Miquéias Fonda da Silva; Sínodo Rio-São Paulo: Rev. Cleber Coimbra 

Filho. Presbitérios: Fluminense: Rev. Silvânio Silas Ribeiro Cabrial; Presb. Charles 

César de Abreu; Rio de Janeiro: Revs. Antônio Fernandes da Rocha Neto e Éder 

Araújo Ferreira; Presbs. Eliezer Lopes Jerônimo e Jessé Roechiling; Rio Sul: 

Revs. Marcos Paulo de Oliveira e Rafael Lemos Viana; Presb. Milton Cezar Cioni 

Peres; Vale do Paraíba: Revs. José Edson Ayrosa e José Xavier de Freitas; 

Presbs. Jefferson Drilard e Joaquim Ribeiro Filho. Sínodo São Paulo: Rev. Rogério 

César. Presbitérios: São Paulo: Revs. Filippo Blancato e Hírcio de Oliveira 

Guimarães; Presbs. Francisco de Almeida e Paulo Rodrigues Costa; Leste 

Paulistano: Rev. Mário Ademar Fava e Otoniel Marinho de Oliveira Júnior; Presb. 



João Batista Navarro; Paulistano: Revs. Gilberto dos Santos Rodrigues e Venício 

Nogueira; Presbs. Abnaziel Ricardo de Freitas e José Antônio Pombo. Sínodo 

Setentrional: Presbitérios: Amazonas: Revs. Cláudio Fernando Reinaldet e Osvani 

de Oliveira Silva. Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. Clayton Leal da Silva. 

Presbitérios: Botucatu: Revs. João Luiz Furtado e Levi Franco de Alvarenga; 

Central Paulista: Revs. Kleuber Leal da Silva e Valdemar de Souza; e Presb. 

Varlino Mariano de Souza; Ourinhos: Revs. Joel Garcia Vieira e Luiz Henrique 

Pereira dos Santos; Presb. Osvaldo Brito de Moraes. Sínodo Sul de São Paulo: 

Rev. Edson Alcântara. Presbitérios: Sorocaba: Rev.ª. Jaqueline Regina Paes 

Ribeiro e Rev. Gesse Moraes de Araújo; Presbs. Elineu Teixeira Calado e Valter 

Nielsen; Sul de São Paulo: Revs. Ezequias Pires de Camargo e Joaquim 

Francisco Ribeiro Neto; e Presb. Odair Martins; Votorantim: Rev. Mauro Antunes. 

Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Raul Hamilton de Souza. Presbitérios: 

Arapongas: Revs. Artêmio Langue Pauluci Júnior e Audenir Almeida Cristófano; 

Presbs. Waldomiro Ribeiro de Jesus e Arlindo da Silva Pinto; Campo Grande: 

Revs. Marcos Kopeska Paraizo e Sérgio Francisco dos Santos; Presbs. Saulo 

Ribeiro de Matos e Walter Ferreira de Oliveira Filho; Maringá: Rev. Vagner 

Rodrigues Morais; Presbs. Deodato Aparecido Soares e Djalma Bastos César; 

Mato Grosso do Sul: Revs. Ezequiel Luz e Jurandir Pires de Oliveira; Presbs. 

Raimundo Pereira Leite e Roney Márcio Pessoa; Norte do Paraná: Revs. Reinaldo 

Almeida dos Santos e Simão Alberto Zambissa; Presbs. Elias César Nascimento 

Ferreira e José Itiro Yabe; Oeste do Paraná: Revs. Geraldo Matias Ferreira e Ivan 

Silvério; Presbs. Dejair Palma e Hanani Lara. AUSENTES: Representação 

Sinodal: Setentrional. Representação Presbiterial: Pernambuco-Alagoas, Osasco, 

Carapicuíba, Ceará e Norte. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de 

Lacerda, secretário executivo; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro; Rev. José 

Ilson Venâncio. QUORUM: A verificação de quorum confirmou a presença de 14 

representantes de Sínodos e de 47 Presbitérios representados. Havendo quorum, 

com a presença de 97 ministros e 66 presbíteros, o presidente declarou aberta a 

3a Sessão da 3ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil, 

Exercício 2003-2006, com uma oração intercedendo pela família do Rev. Hírcio de 



Oliveira Guimarães, em virtude do falecimento de um familiar. O plenário autorizou 

a saída do Rev. Hírcio de Oliveira Guimarães. ADIAMENTO DA LEITURA DE 

ATA: O plenário aprovou o adiamento da leitura da ata da 2ª Sessão. 

SUSPENSÃO E REINÍCIO DOS TRABALHOS: A sessão foi suspensa às 10h18 e 

reiniciada às 10h39, com o cântico “Maravilhosa Graça”. PRORROGAÇÃO DO 

HORÁRIO REGIMENTAL: O plenário aprovou a prorrogação do horário regimental 

até o final da discussão do Capítulo IV. O plenário aprovou a saída, em virtude de 

necessidade particular, do Rev. Marcos Kopeska Paraizo e do Presb. Marcos 

Rodrigues Frois. ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO REGIMENTAL: O plenário 

aprovou a antecipação do horário regimental de 14h00 para 13h45. SUSPENSÃO 

E REINÍCIO DOS TRABALHOS: Suspensão dos trabalhos às 12h25, com oração 

pela Presbª. Eleni Rodrigues Mender Rangel. Reinício dos trabalhos às 14h00, 

com o cântico “Te agradeço, meu Senhor”. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA: O plenário 

aprovou a saída dos Revs. Antônio Fernandes da Rocha Neto, Cleber Coimbra 

Filho, Silvanio Silas Ribeiro Cabrial e Éder Araújo Ferreira; e dos Presbs. Eliezer 

Lopes Jerônimo e Jessé Roechiling. SUSPENSÃO E REINÍCIO DOS 

TRABALHOS: A sessão foi suspensa às 16h06 e reinciada às 16h32, com o 

cântico “Não há Deus Maior”. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA: O plenário aprovou a 

saída dos Revs. Osvani de Oliveira Silva, Cláudio Fernando Reinaldet, Rogério 

César, Paulo de Melo Cintra Damião, Fernando Bortoleto filho, Ary Sérgio Abreu 

Mota, Welington Ribeiro, Adalto Geraldo Brandão, Gilberto dos Santos e Luiz 

Alberto Sanches, e dos Presbs. Jonatas Silva Meneses, Marcos Pedroso Mateus, 

Moacir Benvindo de Carvalho, René Bernardo de Sena e Abinaziel Ricardo de 

Freitas. SECRETARIA DA REUNIÃO: Devido à saída da Presb. Jonatas, assume 

a secretaria da reunião o Rev. Valdinei Aparecido Ferreira. VOTO DE 

APRECIAÇÃO: O plenário aprovou voto de apreciação aos membros da Comissão 

de Reforma Constitucional pelo brilhante trabalho realizado na preparação do 

projeto e no seu encaminhamento durante o processo de votação. DECISÕES: 1) 

Reconsideração de matéria quanto ao Artigo 86: resolveu-se reconsiderar a 

matéria constante do Art. 86, tendo rejeitado a proposta de substituição do voto de 

quantidade pelo voto de qualidade constante no referido artigo. 2) Quanto ao uso 



da linguagem inclusiva: resolveu-se aprovar o pedido de reconsideração da 

matéria e rejeitar o uso da linguagem inclusiva. 3) Quanto ao Relatório da 

Comissão de Reforma da Constituição, Estatutos, Código Disciplinar, Regimento 

da Assembleia Geral, Código Eleitoral e demais normas da Igreja, resolveu-se 

aprovar os artigos 94 ao 133, encerrando essa etapa do processo de reforma 

constitucional. 4) Quanto aos prazos, resolveu-se estabelecer o dia 15 de 

novembro de 2004 como prazo final para que os Presbitérios encaminhem à 

Secretaria Executiva as deliberações a respeito do presente projeto. 5) Aprovação 

do texto completo do Projeto de Constituição: O plenário aprovou o texto final do 

novo Projeto de Constituição da IPI do Brasil, o qual é registrado como segue: 

“CONSTITUIÇÃO DA IGREJA  PRESBITERIANA  INDEPENDENTE  DO  

BRASIL. TÍTULO I - Da Igreja - CAPÍTULO I - Disposições Preliminares - Art. 1º - 

A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil é um ramo do Cristianismo que se 

governa, sustenta e propaga por si mesmo. Art. 2º - A Igreja tem como regra única 

e infalível de fé e prática as Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo 

Testamentos, 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 cultuar e glorificar a Deus, proclamar o Evangelho de Cristo, 

promover o Seu Reino, o ensino e a prática das Sagradas Escrituras, o 

aperfeiçoamento da vida cristã e da condição humana. Art. 4º - A Igreja reconhece 

como ramos legítimos do Cristianismo todas as comunhões eclesiásticas que 

mantém a vida dos sacramentos, a virtude da Fé Cristã e a integridade do ensino 

das Sagradas Escrituras, do Antigo e do Novo Testamentos, tendo-as como única 

regra de fé e prática. Art. 5º - A Igreja tem como princípio distintivo o 

reconhecimento da incompatibilidade entre a Fé Cristã e a Maçonaria. CAPÍTULO 

II - Da Comunhão Presbiteriana. Art. 6º - A comunhão presbiteriana é uma 

federação de igrejas locais, que, embora tendo personalidade jurídica própria, 

estão jurisdicionadas aos concílios a que pertencem. 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, sendo de ordem e de jurisdição. § 



1º - Autoridade de ordem é a exercida pelos oficiais, individual e 

administrativamente, no ensino, na celebração de ofícios religiosos, na 

restauração do ser humano e na beneficência. § 2o - Autoridade de jurisdição é a 

exercida coletivamente por oficiais, em concílios, nas esferas administrativa, 

legislativa, disciplinar e litúrgica. CAPÍTULO III -  Da Igreja Local. Art. 9º - Uma 

igreja local é constituída de cristãos professos admitidos regularmente, juntamente 

com seus filhos e dependentes batizados, menores ou mentalmente incapazes, 

em número ilimitado, de ambos os sexos, de qualquer nacionalidade ou condição 

social, que aceitam voluntariamente as suas doutrinas, seu sistema de governo e 

sua disciplina, para os fins definidos no Art. 3º. Art. 10 - Um grupo de membros de 

igreja local, que se reúne regularmente fora da sede, constitui uma Congregação, 

sob autoridade do Conselho. § 1o - Os Presbitérios poderão organizar 

Congregações, por iniciativa própria, por solicitação dos Sínodos ou do órgão de 

missões da igreja. § 2o - As Congregações mantidas pelo órgão de missões da 

igreja ficarão diretamente jurisdicionadas ao concílio mais próximo. § 3º - Nos 

casos referidos nos parágrafos 1º e 2º, 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. 11 - A organização de uma igreja local é 

determinada pelo Presbitério, mediante pedido, convenientemente justificado, feito 

pelos pretendentes, por intermédio do respectivo Conselho. § 1o - No caso de 

Congregações Presbiteriais, ou daquelas mantidas pelos Sínodos ou pelo órgão 

de missões da igreja, o pedido será encaminhado diretamente ao Presbitério. § 2o 

- Uma Congregação será organizada em igreja quando oferecer condições de 

estabilidade quanto ao número de membros, comprovar auto-suficiência financeira 

e dispuser de membros aptos para exercerem o oficialato. Art. 12 - Uma igreja 

local tem como oficiais: pastor(es), presbítero(s) e diácono(s), sendo que a 

autoridade de jurisdição reside no Conselho. Art. 13 - A Assembleia da igreja 

compõe-se de todos os membros professos, em plena comunhão e reunir-se-á a 

fim de exercer os seus direitos, a saber: I - eleger oficiais; II - pedir exoneração de 

presbíteros e de diáconos; III - pedir a dissolução das relações pastorais (Art. 54); 

IV - julgar o relatório financeiro e as contas do Conselho e ouvir as informações do 



movimento geral eclesiástico; V - decidir sobre aquisição, alienação e oneração de 

imóveis; VI - deliberar sobre a sua constituição em pessoa jurídica e aprovar o seu 

Estatuto. § 1º - As decisões da Assembleia são tomadas por mais da metade dos 

votos dos membros presentes à reunião, exceto para eleição de pastores, 

exoneração de oficiais e alteração do seu Estatuto, quando é exigido o voto 

concorde de dois terços dos presentes à Assembléia, especialmente convocada 

para esse fim, não sendo admitidos votos por procuração em nenhuma hipótese. § 

2º - O presidente da Assembleia não tem direito a voto e é o pastor titular da 

igreja, podendo ser substituído, mediante indicação do Conselho, por outro 

ministro do Presbitério, pelo vice-presidente do Conselho, ou por um dos 

presbíteros da igreja. § 3o - O secretário do Conselho funcionará como secretário 

da Assembléia. Na sua ausência, o encargo será assumido por qualquer membro 

presente. § 4º - Somente os membros capazes de exercer, absoluta ou 

relativamente, qualquer ato da vida civil poderão deliberar sobre os assuntos 

mencionados nos incisos “IV”, “V” e “VI”. § 5º - É exigida a homologação do 

Presbitério para alienação e oneração de imóveis. Art. 14 - A Assembleia da igreja 

local reúne-se: I - Ordinariamente, pelo menos uma vez por ano, para: a) ouvir o 

relatório do movimento financeiro da tesouraria e do movimento geral eclesiástico 

da igreja; b) nomear uma Comissão de Exames de Contas, fixando-lhe prazo para 

apresentação do devido parecer; c) julgar as contas do Conselho. II – 

Extraordinariamente para as demais matérias especificadas no Art. 13, quando o 

Conselho decidir convocar, ou quando a ele for apresentado requerimento 

subscrito por membros em número igual ao estabelecido para o quorum. § 1º - 

Nas reuniões extraordinárias só podem ser tratados os assuntos que as tiverem 

motivado, os quais devem ser claramente indicados na convocação. § 2º - As 

reuniões serão convocadas pelo presidente, ou por seu substituto legal, pelo 

menos com catorze dias de antecedência. § 3º - O quorum da Assembleia é 

formado por um terço de seus membros, computados ou não, a critério do 

Conselho, aqueles que compõem as Congregações. § 4º - Não havendo quorum, 

a Assembleia reunir-se-á trinta minutos após o horário designado na primeira 

convocação, em segunda convocação, com a presença mínima de 1/5 de seus 



membros, exceto nos casos de exoneração de oficiais e alteração do seu Estatuto, 

hipóteses em que se exige, sempre, o quorum. Art. 15 - As igrejas deverão 

adquirir personalidade jurídica, elaborando e aprovando o estatuto que será 

submetido à homologação do Presbitério. Art. 16 - Uma igreja local somente pode 

ser dissolvida por decisão do Presbitério, que encaminhará as medidas 

necessárias para sua liquidação e extinção da personalidade jurídica. TÍTULO II - 

Dos Membros - CAPÍTULO I - Disposições Preliminares. Art. 17 - São membros de 

uma igreja local as pessoas batizadas, regularmente admitidas em seu rol. 

CAPÍTULO II  -  Dos direitos e deveres. Art. 18 - São direitos dos membros: I - 

receber os sacramentos, observadas as Ordenações Litúrgicas; II - participar da 

Assembleia da igreja; III - votar e ser votado, observado o disposto nos Art. 59 e 

64; IV - participar dos cultos e de atividades espirituais, sociais, recreativas e 

culturais; V - receber instrução religiosa, orientação e assistência espiritual. 

Parágrafo único - Os direitos mencionados nas alíneas “I”, “II” e “III” podem ser 

suspensos: a) por sentença disciplinar; b) por medida administrativa, quando o 

Conselho chegar à conclusão que eles, embora moralmente inculpáveis, não 

conservam mais a fé professada. Art. 19 - São deveres dos membros da Igreja: I - 

viver de acordo com a doutrina e prática das Sagradas Escrituras do Antigo e do 

Novo Testamentos; II - testemunhar e propagar a Fé Cristã; III - sustentar moral e 

financeiramente a Igreja e suas instituições; IV - participar ativamente da vida 

eclesiástica; V - submeter-se à autoridade da Igreja; VI - apresentar ao batismo 

seus filhos e dependentes menores; VII - participar da Assembléia; VIII – cumprir 

as demais normas legais da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. 

Parágrafo único - Mediante justificativa ao Conselho, é facultativa a participação 

dos membros que compõem as Congregações nas Assembléias da igreja. 

CAPÍTULO III - Da Admissão.  Art. 20 - A admissão à jurisdição da Igreja faz-se 

mediante: I - profissão de fé, para os que tiverem sido batizados na infância; II - 

profissão de fé e batismo; III - transferência ou jurisdição sobre os que vierem de 

outras comunhões reconhecidas (Art. 4º); IV - reabilitação dos que houverem sido 

excluídos da Igreja; V - deliberação do Presbitério, nos termos do § 1º do Art. 42. § 

1º - Não serão arroladas as pessoas que pertençam à Maçonaria ou a qualquer 



sociedade esotérica. § 2º - A profissão de fé de menores não batizados na infância 

depende de consentimento expresso dos pais ou responsáveis legais. Art. 21 - A 

admissão ao rol de membros não professos faz-se por meio de: I - batismo; II - 

transferência dos pais ou responsáveis legais; III - jurisdição assumida sobre os 

pais ou responsáveis legais, desde que tenham sido batizados. Parágrafo único – 

Os membros menores ou não professos, filhos de pai e mãe pastores, serão 

arrolados na igreja em que um deles estiver servindo ou freqüentando. CAPÍTULO 

IV - Da Transferência. Art. 22 - A transferência de membros professos far-se-á por 

carta ou jurisdição a pedido, comunicando-se, em qualquer caso, à igreja de 

origem. § 1o - A carta de transferência terá validade de um ano. § 2o - O membro 

em transferência continua sob a jurisdição da igreja de origem, enquanto não 

admitido por outra. § 3o - No caso de jurisdição a pedido, o Conselho deverá 

consultar a Igreja de origem sobre a situação do membro. Art. 23 - A transferência 

de membros não professos far-se-á com a transferência dos pais ou responsáveis. 

CAPÍTULO V - Da Demissão - Art. 24 - A demissão do rol de membros professos 

dá-se por: I - renúncia expressa da jurisdição eclesiástica; II - transferência; III - 

jurisdição assumida por outra igreja; IV - ordenação para o sagrado ministério; V - 

abandono das atividades eclesiásticas por mais de um ano; VI - exclusão 

disciplinar; VII - falecimento. Parágrafo único - Não se admite renúncia e nem se 

concede transferência aos que estiverem sob processo ou disciplina. Art. 25 - A 

demissão do rol de membros não professos dá-se por: I - transferência dos pais 

ou responsáveis legais, II - profissão de fé; III - solicitação dos pais ou 

responsáveis legais; IV - maioridade; V - falecimento. TÍTULO III - Dos ministérios 

- CAPÍTULO I - Disposições Preliminares - Art. 26 - A diversidade de ministérios é 

o testemunho de que Deus, pelo Seu Espírito Santo, concede dons variados à 

Igreja de Seu Filho Jesus Cristo. § 1º - Todos os ministérios visam ao bem comum 

da Igreja e à perfeita unidade do corpo de Cristo, podendo ser exercidos 

igualmente por homens e mulheres. § 2º - Nenhum ministério é superior e nem 

deve dispensar o outro. Art. 27 - Os ministérios serão exercidos por membros 

professos, pessoas idôneas, maduras na fé, e eles se dividirão em duas 

categorias: ministérios ordenados e ministérios não–ordenados. § 1º - Os 



ministérios ordenados são aqueles que obrigatoriamente correspondem às ordens 

de ofício abrangidas pelo governo presbiteriano (Art. 29). § 2º - Os ministérios 

não–ordenados, regulamentados pela Assembleia Geral, constituem parte 

integrante da Igreja, sem corresponderem às ordens de ofício, e são: ministério da 

docência teológica, ministério missionário ou evangelista, ministério da música e 

ministério da educação cristã. § 3º - O ministro ordenado estará jurisdicionado ao 

seu Presbitério, e o não–ordenado à igreja a que estiver servindo. Art. 28 - Todos 

os ministérios aceitos e reconhecidos na Igreja deverão zelar pela integridade 

espiritual e manter fidelidade doutrinária e teológica ao sistema presbiteriano de fé 

e de governo. Parágrafo único - A quebra dos votos de obediência ao sistema de 

doutrina e de governo ensejará medidas disciplinares a serem aplicadas pelo 

concílio da jurisdição do ofensor. CAPÍTULO II - Dos Oficiais - Art. 29 – As 

atividades da igreja constituem-se de: pregação, ensino, governo disciplina, 

beneficência e administração de sacramentos, e os oficiais que as exercem são: I 

- presbíteros docentes ou ministros; II - presbíteros regentes ou simplesmente 

presbíteros; III - diáconos. Parágrafo único - Os ofícios são perpétuos, mas suas 

funções, temporárias. Art. 30 - Vocação ordinária para um ofício na igreja é o 

chamado 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. 31 - 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. 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. Art. 33 - A igreja poderá conceder o título de 

emerência aos seus oficiais que tenham se destacado pelo tempo de serviço 

prestado e pelo desempenho nas funções de seu ofício. Parágrafo único - O oficial 

emérito conservará as funções de seu ofício, quando eleito para um novo 

mandato. CAPÍTULO III - Do Ministro - Seção I - Disposições Preliminares - Art. 34 

- Ministro é um oficial ordenado pela Igreja para dedicar-se ao exercício de suas 

funções eclesiásticas. § 1º - Para o ofício de ministro podem ser ordenados 



homens ou mulheres. § 2º - São funções privativas do ministro: a celebração do 

casamento religioso com efeito civil, a supervisão da liturgia e a ministração dos 

sacramentos. § 3º - Excepcionalmente, nos campos missionários, quando o 

obreiro não for ministro ordenado, poderá ministrar os sacramentos desde que 

autorizado, de acordo com a regulamentação da Assembleia Geral. Art. 35 - 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. Parágrafo único 

- É dever do ministro submeter-se a processo de aperfeiçoamento de sua 

formação teológica, conforme regulamentação da Assembleia Geral. Art. 36 - 

Nenhuma função será atribuída ao ministro sem o seu consentimento. Art. 37 - Ao 

ministro o Presbitério poderá conceder disponibilidade ativa e licença. § 1º - A 

disponibilidade ativa é concedida aos ministros que não estejam no pastorado de 

uma igreja de sua jurisdição, nem no exercício oficial de qualquer outra atividade 

eclesiástica ou administrativa que atenda aos interesses da denominação, sem 

ônus obrigatório para o Presbitério.  § 2º - A licença é concedida para tratar de 

interesse pessoal e para tratamento de saúde. § 3º - Tanto a disponibilidade ativa 

como a licença, exceto para tratamento de saúde, serão concedidas pelo prazo 

não superior a três anos, renovável por mais um ano, após o que o ministro será 

despojado administrativamente do seu ofício, sem censura. § 4º - Os ministros em 

disponibilidade ativa ou licença não terão direito a voto nas reuniões do 

Presbitério. § 5º - 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. 38 - Julgando oportuna a 

ordenação de um licenciado, o Presbitério, em sessão plenária, o submeterá às 

seguintes provas, além de outras exigências que julgar convenientes: I - exame 

sobre sua experiência religiosa, opiniões teológicas, conhecimento do governo e 

disciplina eclesiástica; II - sermão pregado perante o concílio;  § 1º - Somente o 

Presbitério poderá decidir sobre a ordenação de licenciado, na forma estabelecida 

pelo Art. 40.  2º - A cerimônia de ordenação será realizada em sessão solene do 

Presbitério, devendo o novo ministro assinar o termo de compromissos 



ministeriais, em livro próprio, e ser arrolado como membro do concílio. Art. 39 - O 

ministro poderá transferir-se de um Presbitério para outro, desde que não esteja 

sujeito a processo disciplinar, mediante carta com validade máxima de um ano, 

continuando sob a jurisdição do Presbitério de origem, enquanto não consumada a 

transferência. § 1º - Quando o Presbitério não tiver campo para o ministro em 

transferência, poderá recebê-lo concedendo-lhe disponibilidade ativa, observado o 

que dispõe o Art. 37. § 2º - Quando o Presbitério tiver motivos relevantes para não 

receber o ministro por transferência, comunicará por escrito ao concílio de origem. 

Art. 40 - A admissão, licenciatura e ordenação de candidatos e a admissão ou 

readmissão de ministros devem sempre ser aprovadas por escrutínio secreto, em 

sessão privativa do Presbitério. Art. 41 - A recepção de ministros, que venham de 

comunhões eclesiásticas abrangidas pelo disposto no Art. 4º, far-se-á em 

obediência aos Artigos 35, 38, 40 e 47. Parágrafo único - A recepção de ministros 

qualificados como obreiros fraternos, mediante parcerias e convênios firmados 

com Igrejas ou concílios, far-se-á por regulamentação específica da Assembleia 

Geral. Art. 42 - O Presbitério poderá despojar o ministro de seu ofício: I - por 

medida disciplinar ou exoneração administrativa, aprovadas por dois terços dos 

membros que o compõem, observado o devido processo legal; II - mediante 

renúncia expressa do interessado, desde que não sujeito a processo disciplinar. § 

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 será feita observando-se o mesmo processo 

para ordenação, de acordo com as disposições dos Artigos 35, 38, 40 e 47, exceto 

aqueles referidos no Art. 37 § 3º, os quais simplesmente serão reintegrados no 

ministério. Art. 43 - O Presbitério pode conceder ao ministro carta de transferência, 

com validade de um ano, para outra comunhão eclesiástica reconhecida, desde 

que não sujeito a processo disciplinar. Seção II - Do Candidato ao Ministério - Art. 

44 - O candidato ao ministério sagrado, após ter sido examinado pelo Conselho de 

sua igreja, será recomendado ao Presbitério que, depois de admiti-lo formalmente, 

observadas as disposições dos Artigos 40 e 48 inciso “II”, o encaminhará a uma 

instituição teológica da Igreja. § 1º - O candidato encaminhado, em caráter 



excepcional, a outra instituição teológica, deverá ser submetido à reciclagem de 

que trata o § 1º do Artigo 47. § 2o - Somente será admitido como candidato que 

for membro professo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil há três anos, 

no mínimo. § 3o - Nenhum candidato poderá ser admitido se não apresentar 

certificado de conclusão de curso de ensino médio. Art. 45 - 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. § 1º - É dever do Presbitério acompanhar cuidadosamente a preparação 

do candidato e nomear-lhe tutor eclesiástico. § 2º - Sempre que houver motivo 

justificável, o Presbitério poderá cassar a candidatura, observado o devido 

processo legal. Art. 46 - O candidato poderá transferir-se de um Presbitério para 

outro, conforme o disposto no Artigo 39. Seção III - Do Licenciado - Art. 47 - Os 

Presbitérios licenciam seus candidatos em prova para o ministério a fim de que 

sejam ordenados, depois de suficientemente evidenciados seus dons e vocação, e 

comprovada a sua graduação em curso teológico da Igreja. § 1º - Os candidatos 

graduados por outras instituições teológicas deverão submeter-se a reciclagem de 

curso, conforme regulamentação da Assembleia Geral.  § 2º - Em casos 

excepcionais, em que o candidato não cumpra as exigências deste artigo, mas 

tem chamada ministerial reconhecida, conhecimento teológico e maturidade 

espiritual, os Presbitérios poderão proceder a licenciatura, conforme 

regulamentação da Assembleia Geral. Art. 48 - O Presbitério submeterá o 

candidato às seguintes provas: I - apresentação de monografia sobre tema da 

teologia reformada e exegese sobre texto bíblico, com parecer de uma das 

instituições teológicas da Igreja; II - exame de experiência religiosa e dos motivos 

pelos quais aspira ao ministério; III - exame de suas convicções teológicas; IV - 

pregação de sermão. Parágrafo único - Os exames de que tratam os incisos “II”, 

“III” e “IV” devem ser feitos em sessão plenária do Presbitério. Art. 49 - A 

licenciatura, que será acompanhada cuidadosamente por um tutor nomeado pelo 

Presbitério, não durará menos de um ano, nem mais de três, e não poderá ser 

dispensada em caso algum. Parágrafo único - Durante o período de licenciatura, o 

candidato não poderá ser transferido para outro Presbitério. Art. 50 - Sempre que 



houver motivo justificável, o Presbitério poderá cassar a candidatura, observado o 

devido processo legal. Seção IV - Do Ministério Pastoral - Art. 51 - Pastor é o 

ministro colocado à frente de uma igreja para o exercício das seguintes 

atribuições: I - apascentar o rebanho pela Palavra de Deus e orar com ele e por 

ele; II - ministrar os sacramentos; III - supervisionar a liturgia e a música; IV - 

impetrar a bênção, conforme disposição nas Ordenações Litúrgicas; V - cuidar da 

educação cristã do rebanho; VI - visitar os fiéis, dedicando especial atenção aos 

necessitados, enfermos, aflitos e afastados; VII - orientar e dirigir as atividades 

eclesiásticas, e, juntamente com os presbíteros, exercer a autoridade coletiva de 

governo. Parágrafo único - O pastor poderá ser titular, eleito ou comissionado, ou 

auxiliar. Art. 52 - Pastor titular eleito é um ministro escolhido, dentre os pastores 

da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, sustentado integralmente por uma 

igreja para o seu serviço, para um mandato com duração mínima de três anos e 

máxima de cinco, podendo ser reconduzido. § 1º - A eleição de um pastor far-se-á 

pela Assembléia, por escrutínio secreto, na forma do Art. 13, inciso "I" e § 1º. § 2º - 

Os candidatos serão indicados pelo Conselho ou por um grupo de membros que 

represente o quorum da Assembleia para serem ouvidos por ambos. § 3º - O 

prazo para indicação das candidaturas será de no mínimo sessenta dias para o 

Conselho e de trinta para o grupo de membros, antes da realização da 

Assembléia. § 4º - Um pastor eleito para uma igreja não poderá candidatar-se ao 

pastorado de outra, seja por eleição ou comissionamento, exceto se estiver no 

último ano do mandato. § 5º - A homologação da eleição do pastor será decidida 

pelo Presbitério, mediante solicitação do Conselho que lhe enviará cópia da ata da 

Assembléia. § 6º - A minoria poderá representar-se perante o Presbitério, desde 

que tenha sérias restrições ao eleito. Art. 53 - Homologada a eleição, o Conselho 

procederá à posse do eleito no pastorado da igreja. Parágrafo único - O início do 

mandato será a partir do dia primeiro de janeiro do ano subseqüente ao da 

eleição, independentemente da data da posse do eleito. Art. 54 - A dissolução 

formal das relações pastorais será decretada pelo Presbitério, quando este julgar 

conveniente, à vista de motivo imperioso, ou a pedido do pastor, ou da 

Assembléia. Art. 55 - Pastor titular comissionado é o ministro designado pelo 



Presbitério, sobre uma ou mais igrejas, a pedido do Conselho ou com o seu 

consentimento, para mandato com duração máxima de um ano, podendo ser 

reconduzido. § 1° - O Conselho poderá solicitar o comissionamento de um pastor 

da jurisdição de outro Presbitério, encaminhando ofício à Comissão Executiva do 

concílio ao qual a igreja está jurisdicionada, com a devida antecedência.§ 2o - O 

pastor será empossado pelo Conselho, sendo que o seu mandato terá início no 

dia primeiro de janeiro do ano subseqüente ao da designação. Art. 56 - Pastor 

auxiliar é o ministro comissionado pelo Presbitério para colaborar no pastorado de 

uma Igreja, por indicação do pastor titular, com aprovação do Conselho. § 1º - O 

Pastor auxiliar terá assento no Conselho, com direito a voto, e poderá assumir 

temporariamente o pastorado da igreja no impedimento do pastor titular, a convite 

do Conselho, que informará o Presbitério. § 2º - A posse do pastor auxiliar será 

realizada na forma estabelecida pelo Art. 55. Art. 57 - Nenhum ministro procedente 

de outra comunhão eclesiástica, exceto os obreiros fraternos, poderá assumir ou 

colaborar no pastorado de uma igreja, sem que antes seja arrolado no Presbitério, 

na forma estabelecida pelos Artigos 35, 38, 40 e 47. Parágrafo único - Não 

havendo ministros disponíveis em sua jurisdição, o Presbitério, em caso de 

extrema necessidade, poderá autorizar os Conselhos a terem a colaboração de 

ministros de outra denominação de tradição reformada, que não terão assento nos 

concílios. Seção V - Do Jubilado - Art. 58 - 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 IV - Do Presbítero - Art. 59 - Presbíteros são os 

representantes imediatos dos fiéis, eleitos pela Assembléia, dentre seus membros, 

podendo a escolha recair sobre homens ou mulheres que, 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. § 1º - São condições para o membro ser eleito 

presbítero: a) ser irrepreensível, são na fé, prudente e discreto, servindo de 

exemplo aos fiéis em sua conduta e santidade de vida, com bom testemunho de 

toda a comunidade; b) ser capaz de exercer, absoluta ou relativamente, qualquer 

ato da vida civil; c) ter, no mínimo, cinco anos de vivência eclesiástica como 

membro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, dos quais dois na igreja 

local. § 2º - O Conselho deve diligenciar para que somente sejam ordenadas ou 

investidas pessoas que preencham esses requisitos. Art. 60 - O presbítero será 

eleito, em escrutínio secreto, para um mandato de três anos, podendo ser 

reconduzido (Art. 13 § 1º). § 1° - O Conselho regulará o processo eleitoral, 

observado o disposto nesta Constituição. § 2º - 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. § 3º - O 

Presbítero em atividade poderá solicitar licença de suas funções ao Conselho, não 

podendo esta exceder o período de um ano. § 4º - Não sendo renovado o 

mandato, fica o presbítero em disponibilidade ativa, podendo, no gozo dos 

privilégios do seu ofício: a) distribuir os elementos da Santa Ceia; b) tomar parte 

na ordenação de oficiais; c) ser escolhido para representar a Igreja no Presbitério, 

no impedimento dos presbíteros em atividade; d) desempenhar comissões 

presbiteriais, sinodais e da Assembleia Geral. § 5º - O presbítero conserva os 

privilégios do parágrafo anterior, ainda que transferido para outra igreja local. Art. 

61 - Compete ao presbítero: I - diligenciar por levar ao conhecimento do Conselho 

os males que não puder corrigir; II - auxiliar o pastor no trabalho de visitas; III - 

instruir os neo-conversos, consolar os aflitos e velar pelos fiéis; IV - orar com os 

crentes e por eles; V - informar o pastor dos casos de doenças e aflições, bem 

como de outros que possam carecer de sua especial atenção; VI - distribuir os 

elementos da Santa Ceia; VII - impetrar a bênção, conforme disposição nas 

Ordenações Litúrgicas; VIII - participar da ordenação de oficiais; IX - representar o 

Conselho junto ao Presbitério; X - representar o Presbitério junto ao Sínodo e à 

Assembleia Geral. Art. 62 - Nos concílios, os presbíteros têm autoridade igual à 

dos ministros. Art. 63 - As funções do presbítero cessam por término do seu 



mandato ou por deliberação do Conselho nos seguintes casos: I - despojamento 

por exoneração disciplinar ou administrativa, observado o devido processo legal; II 

- exoneração a pedido do interessado; III - exoneração pedida pela Assembléia; IV 

- renúncia expressa do ofício; V - mudança de endereço que impossibilite o 

exercício das funções; VI - ausência injustificada por mais de seis meses às 

reuniões do Conselho ou às atividades regulares da igreja. CAPÍTULO V - Do 

Diácono - Art. 64 - Diáconos são oficiais eleitos pela assembléia, podendo a 

escolha recair sobre homens e mulheres consistindo o seu ministério 

especialmente: I - na manutenção da ordem e reverência no templo e em suas 

dependências; II - na visitação a enfermos e abandonados; III - na assistência a 

órfãos, viúvas, idosos e necessitados; IV - no estabelecimento de programas 

sociais; V - no desempenho de outras funções administrativas atribuídas pelo 

Conselho. Parágrafo único - São condições para o membro ser eleito diácono: a) 

ser irrepreensível, são na fé, prudente e discreto, servindo de exemplo aos fiéis 

em sua conduta e santidade de vida, com bom conceito de toda a comunidade, de 

reconhecida piedade e estima; b) ser capaz de exercer, absoluta ou relativamente, 

qualquer ato da vida civil; c) ter, no mínimo, cinco anos de vivência eclesiástica 

como membro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, dos quais dois na 

igreja local. Art. 65 - Os diáconos constituem, para o desempenho de suas 

atribuições, o Ministério de Ação Social e Diaconia, e terá seu Regimento Interno 

aprovado pelo Conselho. Art. 66 - O Ministério de Ação Social e Diaconia 

administrará os recursos para o exercício de suas atividades que serão destinados 

pelo Conselho, ou angariados com autorização deste. Art. 67 - O Ministério de 

Ação Social e Diaconia escolherá, dentre seus membros, para um mandato anual, 

sua diretoria conforme dispõe o seu Regimento Interno, e manterá seus livros de 

atas e contas, que serão anualmente submetidos à aprovação do Conselho. Art. 

68 - A eleição, ordenação, investidura e dissolução das funções do diácono 

efetuam-se, mutatis mutandis, na forma estabelecida pelos Artigos 60 e 63. 

TÍTULO IV - Dos Concílios - CAPÍTULO I - Disposições Preliminares - Art. 69 - A 

autoridade de jurisdição da Igreja é exercida coletivamente pelos ministros e 

presbíteros, reunidos em concílios. Art. 70 - Os concílios guardam gradação entre 



si, estando os inferiores sujeitos aos superiores, embora exerçam jurisdição 

ordinária e exclusiva nos assuntos de sua competência, definida nesta 

Constituição. Art. 71 - Os concílios são, em gradação hierárquica ascendente: I - o 

Conselho, que exerce jurisdição sobre a igreja local; II - o Presbitério, que a 

exerce sobre os ministros e Conselhos que o integram; III - o Sínodo, que a exerce 

sobre os Presbitérios que o integram; IV - a Assembleia Geral, que a exerce sobre 

todos os concílios. Art. 72 - Compete aos concílios: I - formular símbolos de fé e 

estabelecer regras de governo, sob o ensino e inspiração das Sagradas 

Escrituras; II - exigir obediência à Palavra de Deus; III - dar testemunho contra erro 

doutrinário, prática imoral e 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; X - providenciar e 

supervisionar a formação teológica de ministros, em nível de graduação e 

educação continuada. § 1º - No exame das atas e dos atos dos concílios, verificar-

se-á se: a) todos os atos praticados foram constitucionais e regulares; b) foram 

eqüitativos e corretos; c) foram corretamente registrados; d) obedeceram às 

normas para elaboração de atas; e) as ordens legais dos concílios superiores têm 

sido cumpridas. § 2º - O concílio deve registrar em suas próprias atas a aprovação 

e observações feitas, consignando-as resumidamente no livro examinado e, 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. 73 - As decisões administrativas dos concílios são passíveis de recurso ao 

concílio imediatamente superior, observadas as normas procedimentais expedidas 

pela Assembleia Geral. Art. 74 - 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. 75 - 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. 76 - 

Os membros de uma 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. 77 - Nenhum 

documento subirá a um concílio superior senão por intermédio do inferior 

competente, salvo quando este se recusar a providenciar o seu encaminhamento. 

Parágrafo único - Quando o concílio receber um documento para ser 

encaminhado, deverá certificar-se, previamente, se a matéria é de sua própria 

competência. Art. 78 - Os concílios podem receber, como membros visitantes, 

ministros ou representantes de outras comunhões eclesiásticas reconhecidas pelo 

disposto no Art. 4º e, como membros correspondentes, os de concílios 

congêneres da Igreja. Art. 79 - As sessões dos concílios hierarquicamente 

superiores ao Conselho serão públicas, salvo nos casos previstos nesta 

Constituição, devendo ser iniciadas e encerradas com oração. Art. 80 - 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, podendo decidir sobre 

casos urgentes, ad referendum da reunião seguinte. § 1º - As Comissões 

Executivas dos Presbitérios e dos Sínodos se constituem dos membros de sua 

Diretoria. § 2º - A Comissão Executiva da Assembleia Geral é formada por sua 

Diretoria e por um representante de cada Sínodo, na forma disposta no parágrafo 

único do Art. 111, inciso “XI”. § 3º - As Comissões Executivas poderão nomear 

comissões de assessoria. CAPÍTULO II - Do Conselho - Art. 81 - O Conselho de 

uma igreja local compõe-se do pastor, ou pastores, e dos presbíteros em 

atividade. Parágrafo único - Na sua composição, o Conselho não pode ter 

parentes consangüíneos até terceiro grau ou por afinidade, em número superior à 

metade de seus membros. Art. 82 - O quorum do Conselho é formado pelo(s) 



pastor(es) e um terço dos presbíteros. Art. 83 - É admissível o funcionamento do 

Conselho sem o número legal de presbíteros, quando os demais estiverem 

impedidos por: I - gozo de licença, concedida pelo Conselho; II - motivo de 

ausência, se depois de convocados se negarem a comparecer; III - 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. 84 - O Conselho poderá reunir-se sem a 

presença do pastor titular, 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, ou resolver sobre escolha de representante junto ao Presbitério. Parágrafo 

único - Nestes casos, o pastor deve ser, incontinenti, informado sobre a ocorrência 

da reunião e seus resultados, pelo vice-presidente. Art. 85 - O pastor titular poderá 

exercer as funções plenas do Conselho, em caso de falecimento, mudança de 

domicilio, renúncia coletiva, recusa de comparecimento dos presbíteros, 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. 86 - O presidente do Conselho é 

o pastor titular da igreja, que tem voto de quantidade e qualidade, sendo este 

último obrigatório. Parágrafo único - No impedimento do pastor, assumirá a 

presidência o vice-presidente; em casos especiais, convidar-se-á outro ministro do 

Presbitério. Art. 87 - É substituto legal do pastor titular, para os efeitos civis, o vice-

presidente do Conselho, eleito anualmente dentre os presbíteros. Art. 88 - Na 

impossibilidade de reunir-se o Conselho para exame de candidatos à profissão de 

fé, o pastor titular o fará, fazendo-lhe a devida comunicação na reunião seguinte. 

Art. 89 - O Conselho tem como principais atribuições: I - admitir, transferir, 

disciplinar e demitir membros; II - 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; III - 

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; IV - 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 do Ministério de Ação Social e Diaconia, e nomeando funcionários da 

igreja; V - supervisionar e orientar a obra de educação cristã em geral, bem como 

o trabalho das organizações departamentais da igreja; VI - superintender todas as 

atividades da igreja, exceto as funções privativas do ministro; VII - cumprir e fazer 

cumprir as ordenações dos concílios superiores e propor-lhes medidas 

convenientes; VIII - dar à Assembleia relatório do movimento financeiro e 

informações do movimento geral eclesiástico do ano findo; IX - eleger 

representantes junto ao Presbitério; X - autorizar a outorga de procurações; XI - 

conceder títulos honoríficos. § 1º - No exercício de suas atribuições nenhum 

membro do Conselho será remunerado nem fará jus a qualquer parcela do 

patrimônio da Igreja ou de suas receitas. § 2º - Pela assistência espiritual prestada 

o pastor receberá côngrua. Art. 90 - O Conselho reunir-se-á ao menos uma vez 

por mês, convocado pelo presidente com antecedência mínima de dois dias, salvo 

em casos de urgência: I - por deliberação própria; II - a requerimento de um terço 

dos presbíteros; III - a requerimento de membros, nos termos do art. 14, in fine; IV 

- por deliberação do Presbitério. Parágrafo único - As reuniões do Conselho são 

privativas (Art. 79). Art. 91 - As atas do Conselho e os demais documentos do 

arquivo ficarão sob a responsabilidade do secretário, eleito dentre os presbíteros. 

§ 1º - As atas serão um registro claro das resoluções do Conselho, bem como dos 

atos pastorais, devendo ser elaboradas segundo regras estabelecidas pela 

Assembleia Geral. § 2º - Em casos excepcionais, o presidente acumulará as 

funções de secretário. Art. 92 - O arquivo do Conselho conterá um rol minucioso 

de todo o movimento de admissão, disciplina, transferência e demissão de 

membros. Art. 93 - A tesouraria da igreja estará a cargo de um tesoureiro 

nomeado pelo Conselho, dentre os membros da igreja. CAPÍTULO III - Do 

Presbitério - Art. 94 - O Presbitério compõe-se de todos os seus ministros e das 

igrejas de sua jurisdição, representadas por um dos seus presbíteros. § 1º - Cada 



representante exibirá uma credencial assinada pelo presidente ou pelo secretário 

do respectivo Conselho. § 2º - Para a organização de um Presbitério será exigido 

um número mínimo de quatro igrejas e quatro ministros. Art. 95 - O quorum do 

Presbitério é formado por um terço dos representantes das igrejas de sua 

jurisdição e um terço de seus ministros. Art. 96 - A Diretoria do Presbitério 

compõe-se de presidente, vice-presidente e dois secretários, todos eleitos por 

escrutínio secreto, dentre seus membros,  logo após a abertura do concílio, e de 

secretário executivo e tesoureiro eleitos no decorrer da reunião, para um mandato 

anual. Parágrafo único - Quando um presbítero eleito para um dos cargos da 

Diretoria deixar de ser representante de sua igreja, perderá o mandato, exceto 

para a sessão de abertura e nos casos previstos nos Arts.101 - § 1º e 102. Art. 97 

- O presidente tem autoridade para a manutenção da ordem nas sessões, bem 

como para convocar ou adiar as reuniões do concílio, conforme as regras por este 

estabelecidas. Parágrafo único - O presidente, enquanto na presidência, não pode 

tomar parte nas discussões, e só tem voto de qualidade, que é obrigatório. Art. 98 

- O Presbitério tem como principais atribuições: I - 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; II - organizar, unir, transferir ou desmembrar igrejas e 

congregações presbiteriais, a pedido dos interessados, bem como dissolvê-las; III 

- assumir o pastorado das igrejas vagas e superintender, em geral, por órgãos 

apropriados, as igrejas de sua jurisdição; IV - superintender as atividades leigas de 

sua jurisdição; V - examinar as atas dos conselhos e comissões permanentes; VI - 

atender a representações, consultas, referências e apelações; VII - auxiliar o 

sustento pastoral das igrejas de recursos escassos; VIII - estabelecer e sustentar 

trabalho de evangelização dentro de seu território, em regiões não pertencentes a 

outros Presbitérios e no exterior; IX - condenar opiniões e práticas inconvenientes; 

X - cumprir e fazer cumprir as decisões próprias e as dos concílios superiores, 

bem como as prescrições constitucionais da igreja; XI - disciplinar os Conselhos; 

XII - tomar medidas orçamentárias; XIII - concertar meios para o progresso do 



trabalho geral; XIV - propor aos concílios superiores as medidas que julgue 

vantajosas para toda a Igreja, observando o disposto no Art. 77; XV - eleger, 

dentre seus membros, representantes junto ao Sínodo e à Assembleia Geral; XVI - 

eleger a Diretoria da Assembleia Geral. Parágrafo único - Os representantes junto 

à Assembleia Geral e seus respectivos suplentes serão os mesmos ministros e 

presbíteros eleitos para comporem o Sínodo. Art. 99 - O Presbitério reúne-se 

ordinariamente ao menos uma vez por ano. Art. 100 - O Presbitério pode reunir-se 

extraordinariamente: I - quando o próprio concílio o determinar; II - quando alguma 

emergência o exigir, convocado pelo presidente ou quem suas vezes fizer, por 

deliberação própria, ou a requerimento subscrito por membros em número igual ao 

estabelecido para o quorum.  § 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, convocadas com antecedência mínima de 

sete dias, tratarão somente da matéria para que forem convocadas. Art. 101 - As 

atas do Presbitério serão elaboradas segundo as regras baixadas pela Assembleia 

Geral. Estas e os demais documentos que compõem o arquivo ficarão sob 

responsabilidade do secretário executivo. § 1º - Quando o secretário executivo for 

presbítero e não representar a sua igreja, tomará assento no concílio, mas 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 - Do arquivo constará o registro: a) das suas igrejas e congregações 

presbiteriais; b) da admissão, disciplina, transferência e demissão de ministros, 

licenciados e candidatos; c) da organização, união, transferência, 

desmembramento e dissolução de igrejas; d) do prontuário minucioso dos 

ministros do Presbitério; e) da estatística completa das atividades eclesiásticas de 

sua jurisdição. Art. 102 - O Presbitério elegerá para tesoureiro um ministro ou 

presbítero, que tomará assento no concílio, sem direito a voto, quando não for 

representante de sua igreja. Art. 103 - As despesas feitas pelos ministros e 

presbíteros para comparecerem às reuniões do Presbitério devem ser pagas por 

suas igrejas. Art. 104 - Os Presbitérios deverão adquirir personalidade jurídica. Art. 



105 - O Presbitério pode ser dissolvido, mediante decisão do Sínodo, por medida 

administrativa ou sentença disciplinar, que providenciará as medidas necessárias 

para sua liquidação e extinção da sua personalidade jurídica. CAPÍTULO IV - Do 

Sínodo - Art. 106 - 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 - Cada representante exibirá uma credencial assinada 

pelo presidente ou secretário do respectivo Presbitério. Art. 107 - O quorum do 

Sínodo é formado por um terço dos ministros e um terço dos presbíteros, desde 

que estejam representados dois terços dos Presbitérios. Art. 108 - Para a 

organização de um Sínodo será exigido um número mínimo de três Presbitérios. 

Art. 109 - A Diretoria do Sínodo compõe-se de presidente, vice-presidente e dois 

secretários, todo eleitos por escrutínio secreto dentre seus membros, logo após a 

abertura do concílio, e de secretário executivo e tesoureiro, eleitos no decorrer da 

reunião, para um mandato de dois anos. Parágrafo único - Quando um presbítero 

ou ministro, eleito para um dos cargos da Diretoria, deixar de ser representante de 

seu Presbitério, perderá o mandato, exceto para a sessão de abertura e nos casos 

previstos nos Arts.114,  § 1º e 115. Art. 110 - O presidente tem autoridade para a 

manutenção da ordem nas sessões, bem como para convocar ou adiar as 

reuniões do concílio, conforme as regras por este estabelecidas. Parágrafo único - 

O presidente, enquanto na presidência, não pode tomar parte nas discussões, e 

só tem voto de qualidade, que é obrigatório. Art. 111 - O Sínodo tem como 

principais atribuições: I - organizar, disciplinar, transferir, fundir e dissolver 

Presbitérios; II - aprovar os relatórios e examinar as atas dos Presbitérios, 

verificando se foi observada a Constituição; III - atender a consultas, 

representações, referências e apelações encaminhadas pelos Presbitérios; IV - 

fazer cumprir as suas próprias decisões e as da Assembleia Geral, bem como 

velar para que seja prestigiada a autoridade dos concílios inferiores; V - concertar 

planos para o interesse geral do trabalho em sua jurisdição, instituir e 

superintender agências necessárias ao trabalho geral; VI - nomear ministros, com 

anuência de seus respectivos Presbitérios, bem como presbíteros para o 



desempenho de diferentes funções; VII - nomear comissões especiais para a 

execução de seus planos; VIII - superintender as atividades leigas na sua 

jurisdição; IX - propor à Assembleia Geral medidas que julgue vantajosas para 

toda a Igreja; X - acolher e encaminhar como seus representantes junto a 

Assembleia Geral os ministros e presbíteros eleitos em seus respectivos 

Presbitérios; XI - eleger o representante e seus suplentes junto à Comissão 

Executiva da Assembleia Geral, dentre os ministros e presbíteros que 

representam seus Presbitérios naquele concílio. Art. 112 - O Sínodo reúne-se 

ordinariamente pelo menos uma vez por ano. Art. 113 - O Sínodo reúne-se 

extraordinariamente: I - quando o próprio concílio o determinar; II - quando 

qualquer emergência o exigir, sendo convocado por iniciativa do presidente ou a 

requerimento de seus membros, em número exigido para o 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, convocadas com 

antecedência mínima de quinze dias, tratarão somente das matérias para que 

forem convocadas. Art. 114 - As atas do Sínodo serão elaboradas segundo regras 

baixadas pela Assembleia Geral. Estas e os demais documentos que compõem o 

arquivo ficarão sob responsabilidade do secretário executivo. § 1º - Se o secretário 

executivo não representar seu Presbitério, terá assento no Sínodo, mas 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. 115 - 

O Sínodo elegerá para tesoureiro um ministro ou presbítero, que tomará assento 

no concílio, sem direito a voto, quando não for representante de seu Presbitério. 

Art. 116 - As despesas feitas pelos membros do Sínodo para comparecerem às 

suas reuniões devem ser pagas pelos respectivos Presbitérios. CAPÍTULO V - Da 

Assembleia Geral - Art.117 - A Assembleia Geral é o concílio superior e o órgão 

de unidade da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, sendo constituída por 

representantes sinodais eleitos pelos Presbitérios. § 1º - A representação de cada 



Sínodo será constituída de dois ministros e dois presbíteros de cada Presbitério 

que o compõem. § 2º - Cada representante exibirá uma credencial assinada pelo 

presidente ou pelo secretário do seu concílio. Art. 118 - O quorum da Assembleia 

Geral é formado por um terço dos ministros e um terço dos presbíteros que a 

compõem, desde que representados dois terços dos sínodos. Art. 119 - A Diretoria 

da Assembleia Geral compõe-se de: presidente, dois vice-presidentes e dois 

secretários, eleitos dentre seus membros, nos Presbitérios, para mandato de 

quatro anos. § 1º - As atribuições dos componentes da Diretoria da Assembleia 

Geral serão regulamentadas em seu Regimento Interno. § 2º - Se o membro eleito 

para compor a Diretoria deixar de representar seu concílio, terá assento na 

Assembléia, sem direito a voto, até o término de seu mandato. § 3º - O Código 

Eleitoral regulará a forma e a ocasião da eleição. Art. 120 - O presidente tem 

autoridade para a manutenção da ordem nas sessões, bem como para convocar 

ou adiar as reuniões do concílio, conforme as regras por este estabelecidas. 

Parágrafo único - O presidente, enquanto na presidência, não pode tomar parte 

nas discussões, e só tem voto de qualidade que é obrigatório. Art. 121 - A 

Assembleia Geral tem como principais atribuições: I - decidir, com fundamento nas 

Sagradas Escrituras, sobre questões de doutrina e prática, bem como estabelecer 

regras de governo, disciplina e liturgia; II - organizar, disciplinar, fundir ou dissolver 

Sínodos; III - examinar as atas dos Sínodos; IV - atender a consultas, 

representações, referências e apelações encaminhadas pelos Sínodos; V - fazer 

cumprir as suas próprias decisões e velar para que seja prestigiada a autoridade 

dos concílios inferiores; VI - concertar planos para o interesse geral do trabalho, 

instituir e superintender agências necessárias ao trabalho geral, nomear ministros, 

com anuência de seus concílios, bem como presbíteros, para o desempenho de 

diferentes funções; VII - estabelecer e sustentar trabalhos de evangelização no 

exterior; VIII - promover os meios de sustento das instituições gerais, mediante 

arrecadação percentual das rendas das igrejas locais; IX - resolver sobre 

cooperação com outras comunhões eclesiásticas; X - definir as relações entre a 

Igreja e o Estado; XI - superintender e gerir todas as atividades da Igreja, como 

instituição religiosa; XII - organizar e superintender o ensino teológico; XIII - 



superintender toda a atividade leiga da Igreja; XIV - adquirir, alienar ou onerar 

bens da Igreja; V - examinar as atas e homologar as deliberações da Comissão 

Executiva. VI - providenciar e supervisionar a formação teológica de ministros, em 

nível de graduação e educação continuada. Art. 122 - A Assembleia Geral reúne-

se ordinariamente de dois em dois anos. Art. 123 - A Assembleia Geral reúne-se 

extraordinariamente: I - quando o próprio concílio o determinar; II - quando 

qualquer emergência o exigir, sendo então convocado mediante decisão da 

Diretoria, ou a requerimento de ministros e presbíteros em número exigido para o 

quorum. § 1º - Nas reuniões extraordinárias, a Assembleia Geral será composta 

dos mesmos representantes da reunião ordinária anterior, a não ser que os 

Presbitérios queiram substituí-los, obedecendo o disposto no parágrafo único do 

Art. 98, e será dirigida pela mesma Diretoria. § 2º - As reuniões extraordinárias 

tratarão somente da matéria para que forem convocadas. Art. 124 - A convocação 

da Assembleia Geral será obrigatoriamente por uma das seguintes formas: I - pelo 

órgão oficial “O Estandarte”, em edição expedida pelo menos sessenta dias antes 

da data da convocação, no caso de reunião ordinária, e trinta dias antes, no caso 

de reunião extraordinária; II - por correspondência aos presidentes de Presbitério 

com o mesmo critério acima. Art. 125 - As atas da Assembleia Geral serão 

elaboradas conforme suas regras e, com os demais documentos que compõem 

seu arquivo, estarão a cargo da Diretoria. Art. 126 - As despesas feitas pelos 

ministros e presbíteros para comparecerem às reuniões da Assembleia Geral, 

inclusive dos membros de sua Diretoria, devem ser pagas pelos respectivos 

Presbitérios. Parágrafo único - A Comissão Executiva da Assembleia Geral 

regulamentará a forma de pagamento das despesas feitas pelos representantes 

sinodais e da Diretoria para comparecerem às suas reuniões. DISPOSIÇÃO 

TRANSITÓRIA - Art. 127 – As matérias que dependam de regulamentação serão 

tratadas na forma vigente até que elas ocorram. DISPOSIÇÕES FINAIS - Art. 128 

- A Igreja terá um Secretário Geral e um Tesoureiro, cujas atribuições são 

definidas no seu Estatuto, escolhidos dentre ministros e presbíteros da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil, que quando não representarem seus 

concílios, terão assento na Assembleia Geral e na sua Comissão Executiva, com 



direito a voz. Parágrafo único - A Assembleia Geral regulará a forma de escolha. 

Art. 129 - O Código Disciplinar e as Ordenações Litúrgicas, promulgados pela 

Assembleia Geral, terão força de lei para toda a Igreja Presbiteriana Independente 

do Brasil. Art. 130 - A presente Constituição não poderá ser emenda 

a ou reformada, senão por iniciativa da Assembleia Geral, mediante proposta: I - 

aprovada pela Assembleia Geral e por esta baixada aos Presbitérios; II - aprovada 

subseqüentemente por dois terços dos Presbitérios; III - homologada, finalmente, 

pela Assembleia Geral. Art. 131 - Os símbolos de fé só poderão ser modificados 

mediante proposta: I - aprovada por quatro quintos dos membros presentes à 

Assembleia Geral; II - aprovada subseqüentemente por quatro quintos dos 

Presbitérios; III - homologada, finalmente, pela Assembleia Geral, com o voto de 

quatro quintos dos membros presentes à reunião. Art. 132 - A Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil poderá unir-se a outra comunhão eclesiástica, nas 

mesmas condições do artigo anterior. Art. 133 - A presente Constituição entrará 

em vigor na data de sua publicação no “O Estandarte”, órgão oficial da Igreja, 

revogando-se as disposições em contrário.” REGISTRO DE VOTOS 

CONTRÁRIOS: 1) O Rev. Mauro Antunes, do Presbitério de Votorantim, registrou 

voto contrário à aprovação da suspensão da discussão do parágrafo 4º do Art. 37. 

2) Os Revs. Joaquim Francisco Ribeiro Neto, Hírcio de Oliveira Guimarães, Elizeu 

Fonda da Silva, Marcos Nunes da Silva, Hélio Osmar Fernandes, Roberto Mauro 

de Souza Castro, Marcos Paulo Monteiro da Cruz Bailão, Filippo Blancato, Regina 

Niura Silva do Amaral, Saul Ramos de Oliveira e Mauro Antunes, e o Presb. 

Francisco de Almeida registraram voto contrário à permanência do parágrafo 3º do 

Art. 37. 3) O Rev. Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior registrou voto 

contrário à aprovação do Art. 43. 4) O Rev. Saul Ramos de Oliveira, do Presbitério 

Bandeirante, registrou voto contrário à aprovação do parágrafo único do Art. 21. 5) 

Os Presbs. Jefferson Drilard, Joel Garcia Vieira, Hanani Lara e Joaquim Ribeiro, e 

o Rev. Rui de Araújo Lobo registraram votos contrários à aprovação do Inciso III 

do Art. 59. 6. O Rev. Joaquim Francisco Ribeiro registro voto contrário à 

aprovação da retirada da linguagem inclusiva no texto constitucional. 7. Os 

Presbs. Hanani Lara e Dejair Palma, e o Rev. Geraldo Matias Ferreira registraram 



voto contrário à aprovação do parágrafo único do Art. 81. 8. O Presb. João 

Américo dos Santos e o Rev. Esny Cerene Soares registraram voto contrário à 

aprovação do Art. 81 e o seu parágrafo único; 9. Os Revs. Mauro Antunes, Ézio 

Martins Lima, Filippo Blancato, Otoniel Marinho de Oliveira e o Presb. Roberto de 

Souza Silveira registraram voto contrário à aprovação do Art. 90. 10) O Presb. 

Jefferson Drilard registrou voto contrário à manutenção do Art. 97 na forma da 

Constituição em vigor (Art. 101); 11) O Presb. Jefferson Drilard registrou voto 

contrário à aprovação do Art. 86; 12) Os Revs. Roberto Mauro de Souza Castro, 

Filippo Blancato, Marcos Paulo Monteiro da Cruz Bailão, Joaquim Francisco 

Ribeiro Neto, Jaqueline R. Paes, Helinto Rodrigues Zanini Paes, Sérgio Francisco 

dos Santos, Ezequiel Luz, Antônio de Oliveira Lara e Agnaldo Pereira Gomes, e os 

Presbs. Marcos Pedroso Mateus, Raney Márcio Pessoa Joaquim Ribeiro 

Francisco registraram voto contrários à aprovação do Art. 119. SUSPENSÃO E 

REINÍCIO DOS TRABALHOS: Os trabalhos foram suspensos às 18h04, com 

oração pelo Presb. Moacir Benvindo de Carvalho, e reiniciados às 20h35, com 

culto em que foi pregador o Rev. D. S. Chen, moderador da Igreja Presbiteriana de 

Taiwan, sendo o tradutor o Rev. Wu Tu Hsing. SUSPENSÃO E REINÍCIO DOS 

TRABALHOS: A sessão foi suspensa às 22h40 e reiniciada às 23h15. HORÁRIO 

REGIMENTAL: Decidiu-se pela prorrogação do horário até o encerramento da 

discussão das matérias constantes da pauta da reunião. DECISÕES: 1) Quanto 

aos demais documentos do relatório da Comissão de Reforma da Constituição 

Estatutos, Código Disciplinar, Regimento da Assembleia Geral, Código Eleitoral e 

demais normas da Igreja, resolveu-se transferir a apreciação dos itens restantes 

do relatório para a reunião da Assembleia Geral de 2005. 2) Quanto à autorização 

para venda de imóveis da IPI do Brasil, resolveu-se retirar a matéria da pauta. 

VOTO DE PROTESTO: registra-se voto de protesto do Presb. João Américo, conf. 

Art.80, pela decisão de retirada do documento da pauta da reunião.  VOTO DE 

GRATIDÃO: registra-se de voto de gratidão à 1ª IPI de São José de Rio Preto, ao 

Presbitério Araraquarense e ao Sínodo Ocidental pela magnífica acolhida e apoio 

oferecidos à Assembleia Geral, especialmente aos presbíteros da 1ª IPI de São 

José do Rio Preto Flávio Henrique Tabarini e Eduardo La Motta. Registra-se 



também: voto de gratidão a Deus pelo centenário da IPI de Santa Rosa do 

Descoberto, ocorrido no dia 3 de julho, e da IPI de Piratininga, no dia 10 de julho; 

voto de júbilo pela passagem do 40º da IPI do Sacomã, Presbitério do Ipiranga; 

voto de júbilo pelo jubileu de prata do CESES – Centro Social Evangélico do 

Sacomã; votos de pesar pelo falecimento do presb. Otacílio Albino do Nascimento, 

presbítero por 60 anos na IPI de Viánopolis do Presbitério Brasil Central, e pelo 

falecimento do Rev. Evaldo Godinho Alves. LEITURA E APROVAÇÃO DE ATAS: 

Foram lidas e aprovadas as atas da 2ª Sessão e da 3ª Sessão. ENCERRAMENTO 

DA 3ª SESSÃO: A 3ª Sessão foi encerrada às 00h35 do dia 4 de junho de 2004, 

com o cântico do hino oficial da IPI do Brasil, oração pelo Rev. Gérson Correia de 

Lacerda e impetração da bênção pelo Rev. Assir Pereira. Para constar, eu, 

Valdinei Aparecido Ferreira, 2º secretário, lavrei a presente ata, que será por mim 

assinada e pelos demais membros da diretoria presentes a esta sessão.   



ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI DO 

BRASIL 

EXERCÍCIO 2003 – 2006 

 

DATA, HORA E LOCAL: 26 de janeiro de 2005, com início às 18h30, no templo da 

Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Sorocaba, rua XV de Novembro, 

256, Centro, Sorocaba, SP. PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: 

Presb. Saulo Porto da Silva.  VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev. 

Assir Pereira, presidente; Rev. Silas Silveira, 1º vice-presidente; Rev. Adevanir 

Pereira da Silva, 2º vice-presidente; Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel, 3º 

vice-presidente; Presb. Saulo Porto da Silva, 3o secretário. REPRESENTAÇÃO 

PRESBITERIAL: Presbitério do ABC: Rev. Abimael Lara, Presba. Eleni Rodrigues 

Mender Rangel; Presbitério Amazonas: Rev. Cláudio Fernando Reinaldet; 

Presbitério Arapongas: Rev. Artêmio Langue Pauluci Júnior, Rev. Audenir Almeida 

Cristófano, Presb. Arlindo da Silva Pinto; Presbitério Assis: Rev. Ari Botelho, Rev. 

Hélio Osmar Fernandes, Presb. Saulo Porto da Silva; Presbitério Bahia: Presb. 

Hudson Silva Carvalho, Rev. José Rômulo Magalhães Filho; Presbitério 

Bandeirante: Presb. Joel Pascoalino Ferrari, Presb. Nelson Lacerda da Silva, Rev. 

Saul Ramos de Oliveira, Rev. Fernando Bortolleto Filho; Presbitério Botucatu: 

Presb. Daniel Antônio de Oliveira, Presb. Jairo Pedroso, Rev. José Carlos Volpato, 

Rev. Levi Franco de Alvarenga; Presbitério Brasil Central: Rev. Eldo Fernando 

Machado, Presb. Leonardo Araújo, Rev. Valdeilson Casimiro de Oliveira; 

Presbitério Campinas: Rev. José Itamar de Souza Júnior, Presb. Luiz Ribeiro da 

Silva, Rev. Márcio Miranda de Oliveira, Presb. Marcos Henrique Valle de Castro 

Camargo; Presbitério Campo Grande: Presb. Hilário Albrecht, Rev. Marcos 

Kopeska Paraizo, Rev. Raul Hamilton de Souza; Presbitério Catarinense: Presb. 

Décio João Machado, Rev. Euclides Luís do Amaral, Reva. Regina Niura do 

Amaral; Presbitério Ceará: Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira, Rev. Rivaldo Bispo 

Oliveira; Presbitério Central Paulista: Rev. Kleuber Leal da Silva, Presb. Varlino 

Mariano de Souza; Presbitério Centro Oeste Paulista: Rev. Agnaldo Pereira 

Gomes, Presb. Edvander Santos Esteves, Reva.  Marilda Francischini Ghiraldi; 



Presbitério Distrito Federal: Presb. Josué de Souza e Silva, Rev. Silas Silveira; 

Presbitério Fluminense: Rev. Silvânio Silas Ribeiro Cabrial; Presbitério Freguesia: 

Rev. Adalto Geraldo Beltrão, Presb. Moacir Benvindo de Carvalho, Rev. 

Wellington Ribeiro; Presbitério Ipiranga: Rev. Assir Pereira, Presb. João Américo 

dos Santos, Rev. Leontino Farias dos Santos, Presb. Moacir Hungaro; Presbitério 

Leste Paulistano: Presb. Nestor Maia Rodrigues Campos, Rev. Nilo Sérgio da 

Silva, Rev. Otoniel Marinho de Oliveira Júnior, Presb. Paulo Francisco de Souza; 

Presbitério Litoral Paulista: Rev. Helinton Rodrigo Zanini Paes, Presb. João Batista 

Ribeiro de Barros, Rev. Samuel Franco de Menezes; Presbitério Londrina: Rev. 

Marco Antônio Barbosa; Presbitério Maringá: Presb. Djalma Bastos César, Rev. 

Márcio Marques, Rev. Vagner Rodrigues Morais, Presb. Valdenir dos Santos 

Corrêa; Presbitério Mato Grosso-Rondônia: Rev. Dênis Silva Luciano Gomes; 

Presbitério Mato Grosso do Sul: Rev. Ezequiel Luz, Rev. Jurandir Pires de 

Oliveira, Presb. Raimundo Pereira Leite, Presb. Roney Márcio Pessoa; Presbitério 

Nordeste: Rev. Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior; Presbitério Noroeste 

Paulista: Presb. Abedias Queiros Ribeiro, Rev.Antônio de Oliveira Faria, Presb. 

Durval Urbinatti, Rev. Osmair Martins Garcia; Presbitério Norte: Rev. Samuel do 

Prado; Presbitério Norte do Paraná: Presb. Carlos Donizete Esteves, Presb. Elias 

César Nascimento Ferreira, Rev. Reinaldo Almeida dos Santos, Rev. Simão 

Alberto Zambissa; Presbitério Novo Osasco: Rev. Marcos Paulo Monteiro da Cruz 

Bailão; Presbitério Oeste: Presb. Altair Rossi, Rev. Marcos Nunes da Silva; 

Presbitério Oeste do Paraná: Presb. Dejair Palma, Rev. Edison Aparecido 

Gutierrez; Presbitério Osasco: Presb. Eduardo Gouvêa Mendonça, Rev. Elias 

Soares Heringer, Presb. Etevaldo Barbosa Novaes, Rev. Paulo César de Souza; 

Presbitério Ourinhos: Rev. Ademar Rogato, Presb. Maurício Rufino, Presb. 

Oswaldo Brito de Moraes, Rev. Silas de Oliveira; Presbitério Paranaense: Presb. 

Antônio Orozimbo, Rev. Carlos Roberto Alves de Souza; Presbitério Paulistano: 

Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues, Rev. Venício Nogueira, Presb. Willian 

Ramos; Presbitério Pernambuco-Alagoas: Rev. Laércio Oscar da Silva Júnior; 

Presbitério Presidente Prudente: Presb. Antonio Marcos Gonçalves, Rev. Juliano 

Sanchez Lopes, Presba. Mathilde Toledo Signorini, Rev. Paulo de Melo Cintra 



Damião; Presbitério Rio de Janeiro: Rev. Antônio Fernandes da Rocha Neto, Rev. 

Carlos Augusto Prado de Oliveira, Presb. Eliezer Lopes Jeronimo, Presb. Jessé 

Roechiling; Presbitério Rio Sul: Presba. Leia Bezerra Alves, Rev. Marcos Paulo de 

Oliveira, Presb. Milton Cézar Cioni Peres, Rev. Weber Orlando Braidotti; 

Presbitério Santana: Rev. Emerson Ricardo Pereira dos Reis, Presb. Ocimar 

Fernandes de Oliveira e Silva; Presbitério de São Paulo: Presb. Francisco de 

Almeida, Rev. Leonildo Silveira Campos, Presb. Paulo Rodrigues Costa; 

Presbitério São Paulo-Minas: Rev. Jayme Martins de Camargo Júnior, Presb. 

Sérgio Ferreira de Lima, Presba. Umbelina Bologna; Presbitério Sorocaba: Presb. 

Elineu Teixeria Calado, Rev. Heitor Beranger Júnior, Presb. James Baptista, Reva. 

Jaqueline Regina Paes Ribeiro; Presbitério Sudoeste de Minas: Rev. Diogo 

Santana Rocha; Presbitério Sul de Minas: Rev. Alex Sandro dos Santos, Rev. 

Zaru Cassiano; Presbitério Sul de São Paulo: Rev. Ezequias Pires de Camargo, 

Rev. Joaquim Francisco Ribeiro Neto, Presb. Odair Martins, Presb. Silvano 

Zanetta; Presbitério Vale do Paraíba: Presb. Jefferson Drilard, Presb. Joaquim 

Ribeiro Filho, Rev. Natanael da Mata Costa; Presbitério de Votorantim: Presb. 

Eduardo Wakamoto, Rev. Mauro Antunes, Rev. Jairo Honório Correia; 

REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Brasil Central: Rev. Ézio Martins de Lima; 

Sínodo Minas Gerais: Rev. Ablandino Saturnino de Souza; Sínodo Nordeste: Rev. 

Jorge Antônio Rodrigues Barbosa; Sínodo Ocidental: Presb. Jeferson Barbosa 

Borges; Sínodo Oeste Paulista: Presb. Walter Signorini; Sínodo Oriental: Rev. 

Paulo José de Carvalho Pires; Sínodo Osasco: Rev. Dimas Barbosa Lima; Sínodo 

Rio-São Paulo: Rev. Cleber Coimbra Filho; Sínodo Setentrional: Rev. Valdir 

Mariano de Souza; Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. Clayton Leal da Silva; Sínodo 

Sul de São Paulo: Rev. Edson Alcântara; Sínodo Vale do Rio Paraná: Otoniel 

Borges Machado. AUSENTES: Diretoria: Presb. Jonatas Silva Meneses, 1º 

secretário; Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, 2º secretário; Sínodos: Borda do 

Campo, Meridional, São Paulo; Presbitérios: Araraquarense, Carapicuíba, Sergipe, 

Sul do Paraná. QUORUM: Havendo quorum, com a presença de 86 ministros e 58 

presbíteros, o presidente declarou aberta a 3ª Reunião Extraordinária da 

Assembleia Geral da IPI do Brasil do Exercício 2003-2006, convocada para 



homologar e promulgar a nova Constituição da IPI do Brasil, com oração pelo Rev. 

Marcos Nunes da Silva. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, 

secretário executivo; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro; Rev. José Ilson 

Venâncio; Rev. Mário Ademar Fava, relator da Comissão de Reforma dos 

Documentos Legais da IPI do Brasil; Representação da Igreja Presbiteriana da 

República da Coréia (PROK) composta pelos irmãos Revs. Dong Won Kim, 

moderador; Yoon Kil Soo, secretário executivo, e Esther Keryung Kang; 

Representação da Igreja Presbiteriana em Taiwan: Rev. William J. K. Loo, 

moderador. DECISÃO: Após apresentação do relatório final da Comissão de 

Reforma dos Documentos Legais da IPI do Brasil, a Assembleia Geral aprovou o 

seguinte texto constitucional: CONSTITUIÇÃO DA IGREJA PRESBITERIANA 

INDEPENDENTE DO BRASIL - TÍTULO I - Da Igreja - CAPÍTULO I - Disposições 

Preliminares - Art. 1º - A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil é um ramo do 

Cristianismo que se governa, sustenta e propaga por si mesmo. Art. 2º - A Igreja 

tem como regra única e infalível de fé e prática as Sagradas Escrituras do Antigo e 

do Novo Testamentos, 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 cultuar e glorificar a Deus, proclamar o Evangelho de 

Cristo, promover o seu Reino, o ensino e a prática das Sagradas Escrituras, o 

aperfeiçoamento da vida cristã e da condição humana. Art. 4º- A Igreja reconhece 

como ramos legítimos do Cristianismo todas as comunhões eclesiásticas que 

mantêm a vida dos sacramentos, a virtude da fé cristã e a integridade do ensino 

das Sagradas Escrituras, do Antigo e Novo Testamentos, tendo-as como única 

regra de fé e prática. Art. 5º - A Igreja tem como princípio distintivo o 

reconhecimento da incompatibilidade entre a fé cristã e a maçonaria. -CAPÍTULO 

II - Da Comunhão Presbiteriana - Art. 6º - A comunhão presbiteriana é uma 

federação de igrejas locais que, embora tenham personalidade jurídica própria, 

estão jurisdicionadas aos concílios a que pertencem. 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, sendo de ordem e de jurisdição. § 



1º - Autoridade de ordem é a exercida pelos oficiais, individual e 

administrativamente, no ensino, na celebração de ofícios religiosos, na 

restauração do ser humano e na beneficência. § 2º - Autoridade de jurisdição é a 

exercida coletivamente por oficiais, em concílios, nas esferas administrativa, 

legislativa, disciplinar e litúrgica. - CAPÍTULO III - Da Igreja Local - Art. 9º - Uma 

igreja local é constituída de cristãos professos admitidos regularmente, juntamente 

com seus filhos e dependentes legais batizados, menores ou mentalmente 

incapazes, em número ilimitado, de ambos os sexos, de qualquer nacionalidade 

ou condição social, que aceitam voluntariamente as suas doutrinas, seu sistema 

de governo e sua disciplina, para os fins definidos no Art. 3º. Art. 10º - Um grupo 

de membros de igreja local, que se reúne regularmente fora da sede, constitui 

uma Congregação, sob autoridade do Conselho. § 1º - Os Presbitérios poderão 

organizar Congregações, por iniciativa própria, por solicitação dos Sínodos ou do 

órgão de missões da igreja. § 2º - As Congregações mantidas pelo órgão de 

missões da Igreja ficarão diretamente jurisdicionadas ao concílio mais próximo. § 

3º - Nos casos referidos nos parágrafos 1º e 2º, 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. 11 - A organização de uma 

igreja local é determinada pelo Presbitério, mediante pedido, convenientemente 

justificado, feito pelos pretendentes, por intermédio do respectivo Conselho. § 1º - 

No caso de Congregações Presbiteriais, ou daquelas mantidas pelos Sínodos ou 

pelo órgão de missões da Igreja, o pedido será encaminhado diretamente ao 

Presbitério. § 2º - Uma Congregação será organizada em igreja, quando oferecer 

condições de estabilidade quanto ao número de membros, comprovar auto-

suficiência financeira e dispuser de membros aptos para exercerem o oficialato. 

Art. 12 - Uma igreja local tem como oficiais: pastor(es), presbítero(s) e diácono(s), 

sendo que a autoridade de jurisdição reside no Conselho. Art. 13 - A Assembleia 

da igreja compõe-se de todos os membros professos, em plena comunhão, e 

reunir-se-á a fim de exercer os seus direitos, a saber: I - eleger oficiais; II - pedir 

exoneração de presbíteros e de diáconos; III - pedir a dissolução das relações 

pastorais (Art. 54); IV - julgar o relatório financeiro e as contas do Conselho e ouvir 



as informações do movimento geral eclesiástico; V - decidir sobre aquisição, 

alienação e oneração de imóveis; VI- deliberar sobre a sua constituição em 

pessoa jurídica e aprovar o seu Estatuto. § 1º - As decisões da Assembleia são 

tomadas por mais da metade dos votos dos membros presentes à reunião, exceto 

para eleição de pastores, dissolução das relações pastorais, exoneração de 

oficiais e alteração do seu Estatuto, quando é exigido o voto concorde de dois 

terços dos presentes à Assembléia, especialmente convocada para esse fim, não 

sendo admitidos votos por procuração em nenhuma hipótese. § 2º - O presidente 

da Assembleia não tem direito a voto e é o pastor titular da igreja, podendo ser 

substituído, mediante indicação do Conselho, por outro ministro do Presbitério, 

pelo vice-presidente do Conselho, ou por um dos presbíteros da igreja. § 3º - O 

secretário do Conselho funcionará como secretário da Assembléia; na sua 

ausência, a função será exercida por qualquer membro da igreja, presente à 

reunião. § 4º - Somente os membros capazes de exercer, absolutamente, 

qualquer ato da vida civil poderão deliberar sobre os assuntos mencionados nos 

incisos “IV”, “V” e “VI”. § 5º - É exigida a homologação do Presbitério para 

alienação e oneração de imóveis. Art. 14 - A Assembleia da igreja local reúne-se: I 

- Ordinariamente, pelo menos uma vez por ano, para: a) ouvir o relatório do 

movimento financeiro da tesouraria e do movimento geral eclesiástico da igreja; b) 

nomear uma Comissão de Exame de Contas, fixando-lhe prazo para apresentação 

do devido parecer; c) julgar as contas do Conselho. II – Extraordinariamente, para 

as demais matérias especificadas no Art. 13, quando o Conselho decidir convocar 

ou quando a ele for apresentado requerimento subscrito por membros em número 

igual ao estabelecido para o quorum. § 1º - Nas reuniões extraordinárias só 

podem ser tratados os assuntos que as tiverem motivado, os quais devem ser 

claramente indicados na convocação. § 2º - As reuniões serão convocadas pelo 

presidente ou por seu substituto legal, pelo menos com catorze dias de 

antecedência. § 3º - O quorum da Assembleia é formado por um terço de seus 

membros, observado o disposto no § 4º do Artigo 13, computados ou não, a 

critério do Conselho, aqueles que compõem as Congregações. § 4º - Não 

havendo quorum, a Assembleia reunir-se-á trinta minutos após o horário 



designado na primeira convocação, em segunda convocação, com a presença 

mínima de um quinto de seus membros, exceto nos casos de eleição de pastores, 

dissolução das relações pastorais, exoneração de oficiais e alteração do seu 

Estatuto, hipóteses em que se exige, sempre, o quorum. Art. 15 - As igrejas 

deverão adquirir personalidade jurídica, elaborando e aprovando o estatuto que 

será submetido à homologação do Presbitério. Art. 16 - Uma igreja local somente 

pode ser dissolvida por decisão do Presbitério, que providenciará as medidas 

necessárias para sua liquidação e extinção da personalidade jurídica. - TÍTULO II - 

Dos Membros – CAPÍTULO I - Disposições Preliminares - Art. 17 - São membros 

de uma igreja local as pessoas batizadas, regularmente admitidas em seu rol. - 

CAPÍTULO II - Dos direitos e deveres - Art. 18 - São direitos dos membros: I - 

receber os sacramentos, observadas as Ordenações Litúrgicas; II - participar da 

Assembleia da igreja; III - votar e ser votado, observado o disposto nos Art. 59 e 

64; IV - participar dos cultos e de atividades espirituais, sociais, recreativas e 

culturais; V - receber instrução religiosa, orientação e assistência espiritual. 

Parágrafo único - Os direitos mencionados nos incisos “I”, “II” e “III” podem ser 

suspensos: a) por sentença disciplinar; b) por medida administrativa, quando o 

Conselho chegar à conclusão que o membro, embora moralmente inculpável, não 

conserva mais a fé professada. Art. 19 - São deveres dos membros da Igreja: I - 

viver de acordo com a doutrina e prática das Sagradas Escrituras do Antigo e do 

Novo Testamentos; II - testemunhar e propagar a Fé Cristã; III - sustentar moral e 

financeiramente a Igreja e suas instituições; IV - participar ativamente da vida 

eclesiástica; V - submeter-se à autoridade da Igreja; VI - apresentar ao batismo 

seus filhos e dependentes legais menores; VII - participar da Assembléia; VIII - 

cumprir as demais normas legais da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. 

Parágrafo único - É facultativa a participação dos membros que compõem as 

Congregações na Assembleia da igreja, ainda que não tenham sido computados 

para a formação do quorum. - CAPÍTULO III - Da Admissão - Art. 20 - A admissão 

à jurisdição da Igreja faz-se mediante: I - profissão de fé, para os que tiverem sido 

batizados na infância; II - profissão de fé e batismo; III - transferência ou jurisdição 

sobre os que vierem de outras comunhões reconhecidas (Art. 4º); IV - reabilitação 



dos que houverem sido excluídos da Igreja; V - deliberação do Presbitério, nos 

termos do § 1º do Art. 42. § 1º - Não serão arroladas as pessoas que pertençam à 

maçonaria ou a qualquer sociedade esotérica. § 2º - A profissão de fé de menores 

não batizados na infância depende de consentimento expresso dos pais ou 

responsáveis legais. Art. 21 - A admissão ao rol de membros não professos faz-se 

por meio de: I - batismo; II - transferência dos pais ou responsáveis legais; III - 

jurisdição assumida sobre os pais ou responsáveis legais, desde que tenham sido 

batizados. Parágrafo único - Os membros menores ou não professos, filhos de pai 

e mãe pastores, serão arrolados na igreja em que um deles estiver servindo ou 

freqüentando. - CAPÍTULO IV - Da Transferência - Art. 22 - A transferência de 

membros professos faz-se por carta ou jurisdição a pedido, comunicando-se, em 

qualquer caso, à igreja de origem. § 1º - A carta de transferência terá validade de 

um ano. § 2º - O membro em transferência continua sob a jurisdição da igreja de 

origem, enquanto não admitido por outra. § 3º - No caso de jurisdição a pedido, o 

Conselho deverá consultar a Igreja de origem sobre a situação do membro.  Art. 

23 - A transferência de membros não professos faz-se com a transferência dos 

pais ou responsáveis legais. - CAPÍTULO V - Da Demissão - Art. 24 - A demissão 

do rol de membros professos dá-se por: I - renúncia expressa da jurisdição 

eclesiástica; II - transferência; III - jurisdição assumida por outra igreja; IV - 

ordenação para o sagrado ministério; V - abandono das atividades eclesiásticas 

por mais de um ano; VI - exclusão disciplinar; VII - falecimento. Parágrafo único - 

Não se admite renúncia e nem se concede transferência aos que estiverem sob 

processo ou disciplina. Art. 25 - A demissão do rol de membros não professos dá-

se por: I – profissão de fé; II – maioridade; III – demissão dos pais ou responsáveis 

legais pelos motivos mencionados no Art. 24, incisos I, II, III, V e VI; IV – 

falecimento. - TÍTULO III - Dos ministérios - CAPÍTULO I - Disposições 

Preliminares - Art. 26 - A diversidade de ministérios é o testemunho de que Deus, 

pelo seu Espírito Santo, concede dons variados à Igreja de seu Filho Jesus Cristo. 

§ 1º - Todos os ministérios visam ao bem comum da Igreja e à perfeita unidade do 

corpo de Cristo, podendo ser exercidos igualmente por homens e mulheres. § 2º - 

Nenhum ministério é superior e nem deve dispensar o outro. Art. 27 - Os 



ministérios serão exercidos por membros professos, pessoas idôneas, maduras na 

fé, e eles se dividirão em duas categorias: ministérios ordenados e ministérios 

não-ordenados. § 1º - Os ministérios ordenados são aqueles que obrigatoriamente 

correspondem às ordens de ofício abrangidas pelo governo presbiteriano (Art. 29). 

§ 2º - Os ministérios não–ordenados, regulamentados pela Assembleia Geral, 

constituem parte integrante da Igreja, sem corresponderem às ordens de ofício, e 

são: ministério da docência teológica, ministério missionário ou evangelista, 

ministério da música e ministério da educação cristã. § 3º - O ministro ordenado 

está jurisdicionado ao seu Presbitério, e o não–ordenado à igreja a que estiver 

servindo. Art. 28 - Todos os ministérios aceitos e reconhecidos na Igreja devem 

zelar pela integridade espiritual e manter fidelidade doutrinária e teológica ao 

sistema presbiteriano de fé e de governo. Parágrafo único - A quebra dos votos de 

obediência ao sistema de doutrina e de governo ensejará medidas disciplinares a 

serem aplicadas pelo concílio da jurisdição do ofensor. – CAPÍTULO II - Dos 

Oficiais - Art. 29 - As atividades da igreja constituem-se de pregação, ensino, 

governo, disciplina, beneficência e administração de sacramentos, e os oficiais 

que as exercem são: I - presbíteros docentes ou ministros; II - presbíteros 

regentes ou simplesmente presbíteros; III - diáconos. Parágrafo único - Os ofícios 

são perpétuos, mas suas funções, temporárias. Art. 30 - Vocação ordinária para 

um ofício na igreja é o chamado 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. 31 - 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. 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. Art. 33 - A igreja 

poderá conceder o título de emerência aos seus oficiais que tenham se destacado 

pelo tempo de serviço prestado e pelo desempenho nas funções de seu ofício. 

Parágrafo único - O oficial emérito conservará as funções de seu ofício somente 

quando eleito para um novo mandato.- CAPÍTULO III - Do Ministro - Seção I - 



Disposições Preliminares - Art. 34 - Ministro é um oficial ordenado pela Igreja para 

dedicar-se ao exercício de suas funções eclesiásticas. § 1º - Para o ofício de 

ministro podem ser ordenados homens ou mulheres. § 2º - São funções privativas 

do ministro: a celebração do casamento religioso com efeito civil, a supervisão da 

liturgia e a ministração dos sacramentos. § 3º - Excepcionalmente, nos campos 

missionários, quando o obreiro não for ministro ordenado, poderá ministrar os 

sacramentos desde que autorizado, de acordo com a regulamentação da 

Assembleia Geral. Art. 35 - 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. Parágrafo único - É dever do ministro submeter-se a processo de 

aperfeiçoamento de sua formação teológica, conforme regulamentação da 

Assembleia Geral. Art. 36 - Nenhuma função será atribuída ao ministro sem o seu 

consentimento. Art. 37 - Ao ministro o Presbitério poderá conceder disponibilidade 

ativa e licença. § 1º - A disponibilidade ativa é concedida aos ministros que não 

estejam no pastorado de uma igreja de sua jurisdição, nem no exercício oficial de 

qualquer outra atividade eclesiástica ou administrativa que atenda aos interesses 

da denominação, sem ônus obrigatório para o Presbitério.  § 2º - A licença é 

concedida para tratar de interesse pessoal e para tratamento de saúde. § 3º - 

Tanto a disponibilidade ativa como a licença, exceto para tratamento de saúde, 

serão concedidas pelo prazo não superior a três anos, renovável por mais um ano, 

após o que o ministro será despojado administrativamente do seu ofício, sem 

censura. § 4º - Os ministros em disponibilidade ativa ou licença não terão direito a 

voto nas reuniões do Presbitério. § 5º - É dever dos ministros em disponibilidade 

ou licença comparecerem anualmente às reuniões do concílio e prestar relatório 

de suas atividades, sob pena de serem despojados administrativamente. Art. 38 - 

Julgando oportuna a ordenação de um licenciado, o Presbitério, em sessão 

plenária, o submeterá às seguintes provas, além de outras exigências que julgar 

convenientes:  I - exame sobre sua experiência religiosa, opiniões teológicas, 

conhecimento do governo e disciplina eclesiástica; II - sermão pregado perante o 

concílio. § 1º - Somente o Presbitério poderá decidir sobre a ordenação de 



licenciado, na forma estabelecida pelo Art. 40. § 2º - A cerimônia de ordenação 

será realizada em sessão solene do Presbitério, devendo o novo ministro assinar 

o termo de compromissos ministeriais, em livro próprio, e ser arrolado como 

membro do concílio. Art. 39 - O ministro pode transferir-se de um Presbitério para 

outro, desde que não esteja respondendo a processo disciplinar, mediante carta 

com validade máxima de um ano, continuando sob a jurisdição do Presbitério de 

origem, enquanto não consumada a transferência. § 1º - A carta de transferência, 

obrigatoriamente, será acompanhada de cópia do prontuário eclesiástico do 

ministro (Art. 101, § 3º, alínea “d”). § 2º - Quando o Presbitério não tiver campo 

para o ministro em transferência, poderá recebê-lo concedendo-lhe disponibilidade 

ativa, observado o que dispõe o Art. 37. § 3º - Quando o Presbitério tiver motivos 

relevantes para não receber o ministro por transferência, comunicará por escrito 

ao concílio de origem.  Art. 40 - A admissão, licenciatura e ordenação de 

candidatos e a admissão ou readmissão de ministros devem sempre ser 

aprovadas por escrutínio secreto, em sessão privativa do Presbitério. Art. 41 - A 

recepção de ministros, que venham de comunhões eclesiásticas abrangidas pelo 

disposto no Art. 4º, far-se-á em obediência aos Artigos 35, 38, 40 e 47. Parágrafo 

único - A recepção de ministros qualificados como obreiros fraternos, mediante 

parcerias e convênios firmados com Igrejas ou concílios, far-se-á por 

regulamentação específica da Assembleia Geral. Art. 42 - O Presbitério poderá 

despojar o ministro de seu ofício: I -  por medida disciplinar ou exoneração 

administrativa, aprovada por dois terços dos membros que o compõem, observado 

o devido processo legal; II - mediante renúncia expressa do interessado, desde 

que não respondendo a processo disciplinar. § 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 será feita observando-se o mesmo processo para ordenação, de 

acordo com as disposições dos Artigos 35, 38, 40 e 47, exceto aqueles referidos 

no Art. 37 § 3º, os quais simplesmente serão reintegrados no ministério. Art. 43 - 

O Presbitério pode conceder ao ministro carta de transferência, com validade de 

um ano, para outra comunhão eclesiástica reconhecida, desde que não esteja 



respondendo a processo disciplinar. - Seção II - Do Candidato ao Ministério - Art. 

44 - O candidato ao ministério sagrado, após ter sido examinado pelo Conselho de 

sua igreja, será recomendado ao Presbitério que, depois de admiti-lo formalmente, 

observadas as disposições dos Artigos 40 e 48 inciso II, o encaminhará a uma 

instituição teológica da Igreja.  § 1º - O candidato encaminhado, em caráter 

excepcional, a outra instituição teológica, deverá ser submetido à reciclagem de 

que trata o § 1º do Artigo 47. § 2º - Somente será admitido como candidato quem 

for membro professo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil há três anos, 

no mínimo. § 3º - Nenhum candidato poderá ser admitido se não apresentar 

certificado de conclusão de curso de ensino médio. Art. 45 - 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. § 1º - É dever do Presbitério acompanhar cuidadosamente a preparação 

do candidato e nomear-lhe tutor eclesiástico.§ 2º - Sempre que houver motivo 

justificável, o Presbitério poderá cassar a candidatura, observado o devido 

processo legal. Art. 46 - O candidato poderá transferir-se de um Presbitério para 

outro, conforme o disposto no Artigo 39. - Seção III - Do Licenciado - Art. 47 - Os 

Presbitérios licenciam seus candidatos em prova para o ministério a fim de que 

sejam ordenados, depois de suficientemente evidenciados seus dons e vocação, e 

comprovada a sua graduação em curso teológico da Igreja. § 1º - Os candidatos 

graduados por outras instituições teológicas deverão submeter-se a reciclagem de 

curso, conforme regulamentação da Assembleia Geral.   § 2º - Em casos 

excepcionais, em que o candidato não cumpra as exigências deste artigo, mas 

tem chamado ministerial reconhecido, conhecimento teológico e maturidade 

espiritual, os Presbitérios poderão proceder a licenciatura, conforme 

regulamentação da Assembleia Geral.  Art. 48 - O Presbitério submeterá o 

candidato às seguintes provas: I - apresentação de monografia sobre tema da 

teologia reformada e exegese sobre texto bíblico, com parecer de uma das 

instituições teológicas da Igreja; II - exame de experiência religiosa e dos motivos 

pelos quais aspira ao ministério; III - exame de suas convicções teológicas; IV - 

pregação de sermão. Parágrafo único - Os exames de que tratam os incisos “II”, 



“III” e “IV” devem ser feitos em sessão plenária do Presbitério. Art. 49 - A 

licenciatura, que será acompanhada cuidadosamente por um tutor nomeado pelo 

Presbitério, não durará menos de um ano, nem mais de três, e não poderá ser 

dispensada em caso algum. Parágrafo único - Durante o período de licenciatura, o 

candidato não poderá ser transferido para outro Presbitério. Art. 50 - Sempre que 

houver motivo justificável, o Presbitério poderá cassar a licenciatura, observado o 

devido processo legal.- Seção IV - Do Ministério Pastoral - Art. 51 - Pastor é o 

ministro colocado à frente de uma igreja para o exercício das seguintes 

atribuições: I - apascentar o rebanho pela Palavra de Deus e orar com ele e por 

ele; II - ministrar os sacramentos; III - supervisionar a liturgia e a música; IV - 

impetrar a bênção, conforme disposição nas Ordenações Litúrgicas; V - cuidar da 

educação cristã do rebanho; VI - visitar os fiéis, dedicando especial atenção aos 

necessitados, enfermos, aflitos e afastados; VII - orientar e dirigir as atividades 

eclesiásticas e, juntamente com os presbíteros, exercer a autoridade coletiva de 

governo. Parágrafo único - O pastor poderá ser titular, eleito ou comissionado, ou 

auxiliar. Art. 52 - Pastor titular eleito é um ministro escolhido, dentre os pastores 

da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, sustentado integralmente por uma 

igreja para o seu serviço, para um mandato com duração mínima de três anos e 

máxima de cinco, podendo ser reconduzido. § 1º - A eleição de um pastor far-se-á 

pela Assembléia, por escrutínio secreto, na forma do Art. 13, inciso "I" e § 1º. § 2º - 

Os candidatos serão indicados pelo Conselho ou por um grupo de membros que 

represente o quorum da Assembleia para serem ouvidos pelo Conselho e pela 

igreja. § 3º - O prazo para indicação das candidaturas será de no mínimo sessenta 

dias para o Conselho e de trinta para o grupo de membros, antes da realização da 

Assembléia. § 4º - Um pastor eleito para uma igreja não poderá candidatar-se ao 

pastorado de outra, seja por eleição ou comissionamento, exceto se estiver no 

último ano do mandato. § 5º - A homologação da eleição do pastor será decidida 

pelo Presbitério, mediante solicitação do Conselho que lhe enviará cópia da ata da 

Assembléia.  § 6º - A minoria poderá representar-se perante o Presbitério, desde 

que tenha sérias restrições ao eleito. Art. 53 - Homologada a eleição, o Conselho 

procederá à posse do eleito no pastorado da igreja. Parágrafo único - O início do 



mandato será a partir do dia primeiro de janeiro do ano subseqüente ao da 

eleição, independentemente da data da posse do eleito. Art. 54 - A dissolução 

formal das relações pastorais será decretada pelo Presbitério, quando este julgar 

conveniente, à vista de motivo imperioso, ou a pedido do pastor ou da Assembléia. 

Art. 55 - Pastor titular comissionado é o ministro designado pelo Presbitério, sobre 

uma ou mais igrejas, a pedido do Conselho ou com o seu consentimento, para 

mandato com duração máxima de um ano, podendo ser reconduzido. § 1° - Uma 

igreja pode solicitar o comissionamento de um pastor sob jurisdição de outro 

Presbitério, encaminhando ofício à Comissão Executiva do concílio ao qual ela 

está jurisdicionada, com a devida antecedência. § 2º - O pastor será empossado 

pelo Conselho, sendo que o seu mandato terá início no dia primeiro de janeiro do 

ano subseqüente ao da designação. Art. 56 – Pastor auxiliar é o ministro 

comissionado pelo Presbitério para colaborar no pastorado de uma Igreja, por 

indicação do pastor titular e com aprovação do Conselho. § 1º - O pastor auxiliar 

terá assento no Conselho, com direito a voto, e poderá assumir temporariamente o 

pastorado da igreja no impedimento do pastor titular, a convite do Conselho, que 

informará o Presbitério. § 2º - A posse do pastor auxiliar será realizada na forma 

estabelecida pelo Art. 55, § 2º. Art. 57 - Nenhum ministro procedente de outra 

comunhão eclesiástica, exceto os obreiros fraternos, poderá assumir ou colaborar 

no pastorado de uma igreja, sem que antes seja arrolado no Presbitério, na forma 

estabelecida pelos Artigos 35, 38, 40 e 47. Parágrafo único - Não havendo 

ministros disponíveis em sua jurisdição, o Presbitério, em caso de extrema 

necessidade, poderá autorizar os Conselhos a terem a colaboração de ministros 

de outra denominação de tradição reformada, que não terão assento nos 

concílios. - Seção V - Do Jubilado - Art. 58 - 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 IV - Do Presbítero - Art. 59 - Presbíteros são os 

representantes imediatos dos fiéis, eleitos pela Assembléia, dentre seus membros, 

podendo a escolha recair sobre homens ou mulheres que, 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. § 1º - São condições para o membro ser eleito 

presbítero: a) ser irrepreensível, são na fé, prudente e discreto, servindo de 

exemplo aos fiéis em sua conduta e santidade de vida, com bom testemunho de 

toda a comunidade; b) ser capaz de exercer, absolutamente, qualquer ato da vida 

civil; c) ter, no mínimo, cinco anos de vivência eclesiástica como membro da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil, dos quais dois na igreja local. § 2º - O 

Conselho deve diligenciar para que somente sejam ordenadas ou investidas 

pessoas que preencham esses requisitos.  Art. 60 - O presbítero será eleito, 

em escrutínio secreto, para um mandato de três anos, podendo ser reconduzido 

(Art. 13 § 1º). § 1° - O Conselho regulará o processo eleitoral, observado o 

disposto nesta Constituição. § 2º - 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. § 3º - O presbítero 

em atividade poderá solicitar licença de suas funções ao Conselho, não podendo 

esta exceder o período de um ano. § 4º - Não sendo renovado o mandato, fica o 

presbítero em disponibilidade ativa, podendo, no gozo dos privilégios do seu 

ofício: a) distribuir os elementos da Santa Ceia; b) tomar parte na ordenação de 

oficiais; c) ser escolhido para representar a Igreja no Presbitério, no impedimento 

dos presbíteros em atividade; d) desempenhar comissões presbiteriais, sinodais e 

da Assembleia Geral. § 5º - O presbítero conserva os privilégios do parágrafo 

anterior, ainda que transferido para outra igreja local. Art. 61 - Compete ao 

presbítero: I - diligenciar por levar ao conhecimento do Conselho os males que 

não puder corrigir; II - auxiliar o pastor no trabalho de visitas; III - instruir os novos 

convertidos, consolar os aflitos e velar pelos fiéis; IV - orar com os crentes e por 

eles; V - informar o pastor dos casos de doenças e aflições, bem como de outros 

que possam carecer de sua especial atenção; VI - distribuir os elementos da Santa 



Ceia; VII - impetrar a bênção, conforme disposição nas Ordenações Litúrgicas; VIII 

- participar da ordenação de oficiais; IX - representar o Conselho junto ao 

Presbitério; X - representar o Presbitério junto ao Sínodo e à Assembleia Geral. 

Art. 62 - Nos concílios, os presbíteros têm autoridade igual à dos ministros. Art. 63 

- As funções do presbítero cessam por término do seu mandato ou por deliberação 

do Conselho nos seguintes casos: I - despojamento por exoneração disciplinar ou 

administrativa, observado o devido processo legal; II - exoneração a pedido do 

interessado; III - exoneração pedida pela Assembléia; IV - renúncia expressa do 

ofício; V - mudança de endereço que impossibilite o exercício das funções; VI - 

ausência injustificada por mais de seis meses às reuniões do Conselho ou às 

atividades regulares da igreja. - CAPÍTULO V - Do Diácono - Art. 64 - Diáconos 

são oficiais eleitos pela Assembléia, podendo a escolha recair sobre homens e 

mulheres consistindo o seu ministério especialmente: I - na manutenção da ordem 

e reverência no templo e em suas dependências; II - na visitação a enfermos e 

abandonados; III - na assistência a órfãos, viúvas, idosos e necessitados; IV - no 

estabelecimento de programas sociais; V - no desempenho de outras funções 

administrativas atribuídas pelo Conselho. Parágrafo único   - São condições para o 

membro ser eleito diácono: a) ser irrepreensível, são na fé, prudente e discreto, 

servindo de exemplo aos fiéis em sua conduta e santidade de vida, com bom 

conceito de toda a comunidade, de reconhecida piedade e estima; b) ser capaz de 

exercer, absolutamente, qualquer ato da vida civil; c) ter, no mínimo, cinco anos de 

vivência eclesiástica como membro da Igreja Presbiteriana Independente do 

Brasil, dos quais dois na igreja local. Art. 65 - Os diáconos constituem, para o 

desempenho de suas atribuições, o Ministério de Ação Social e Diaconia, que terá 

seu Regimento Interno aprovado pelo Conselho. Art. 66 - O Ministério de Ação 

Social e Diaconia administrará os recursos para o exercício de suas atividades 

que serão destinados pelo Conselho ou angariados com autorização deste. Art. 67 

- O Ministério de Ação Social e Diaconia escolherá, dentre seus membros, para 

um mandato anual, sua diretoria, conforme dispõe o seu Regimento Interno, e 

manterá seus livros de atas e contas, que serão anualmente submetidos à 

aprovação do Conselho. Art. 68 - A eleição, ordenação, investidura e dissolução 



das funções do diácono efetuam-se, mutatis mutandis, na forma estabelecida 

pelos Artigos 60 e 63. - TÍTULO IV - Dos Concílios - CAPÍTULO I - Disposições 

Preliminares - Art. 69 - A autoridade de jurisdição da Igreja é exercida 

coletivamente pelos ministros e presbíteros, reunidos em concílios. Art. 70 - Os 

concílios guardam gradação entre si, estando os inferiores sujeitos aos superiores, 

embora exerçam jurisdição ordinária e exclusiva nos assuntos de sua 

competência, definida nesta Constituição. Art. 71 - Os concílios são, em gradação 

hierárquica ascendente: I - o Conselho, que exerce jurisdição sobre a igreja local; 

II - o Presbitério, que a exerce sobre os ministros e Conselhos que o integram; III - 

o Sínodo, que a exerce sobre os Presbitérios que o integram; IV - a Assembleia 

Geral, que a exerce sobre todos os concílios. Art. 72 - Compete aos concílios: I - 

formular símbolos de fé e estabelecer regras de governo, sob o ensino e 

inspiração das Sagradas Escrituras; II - exigir obediência à Palavra de Deus; III - 

dar testemunho contra erro doutrinário, prática imoral e 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 - rever, em grau de recurso, as 

deliberações dos que lhes são imediatamente inferiores; IX - providenciar e 

supervisionar a formação teológica de ministros, em nível de graduação e 

educação continuada; X - examinar as atas e atos dos que lhes são 

imediatamente inferiores, compelindo-os à sua apresentação para tal fim. § 1º - No 

exame das atas e dos atos dos concílios, verificar-se-á se: a) todos os atos 

praticados foram constitucionais e regulares; b) foram eqüitativos e corretos; c) 

foram corretamente registrados; d) obedeceram às normas para elaboração de 

atas; e) as ordens legais dos concílios superiores têm sido cumpridas. § 2º - O 

concílio deve registrar em suas próprias atas a aprovação e observações feitas, 

consignando-as resumidamente no livro examinado e, 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. 73 - As decisões 

administrativas dos concílios são passíveis de recurso ao concílio imediatamente 

superior, observadas as normas procedimentais expedidas pela Assembleia Geral. 



Art. 74 - 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. 75 - 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. 76 - Os membros de uma 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. 77 - Nenhum documento subirá a um concílio superior senão por 

intermédio do inferior competente, salvo quando este se recusar a providenciar o 

seu encaminhamento, ou não o fizer no prazo de quinze dias. Parágrafo único - 

Quando o concílio receber um documento para ser encaminhado, deverá 

certificar-se, previamente, se a matéria é de sua própria competência. Art. 78 - Os 

concílios podem receber, como membros visitantes, ministros ou representantes 

de outras comunhões eclesiásticas reconhecidas pelo disposto no Art. 4º e, como 

membros correspondentes, os de concílios congêneres da Igreja. Art. 79 - As 

sessões dos concílios hierarquicamente superiores ao Conselho serão públicas, 

salvo nos casos previstos nesta Constituição, devendo ser iniciadas e encerradas 

com oração. Art. 80 - 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, 

podendo decidir sobre casos urgentes, ad referendum da reunião seguinte do seu 

concílio. § 1º - As Comissões Executivas dos Presbitérios e dos Sínodos se 

constituem dos membros de sua Diretoria. § 2º - A Comissão Executiva da 

Assembleia Geral é formada por sua Diretoria e por um representante de cada 

Sínodo, na forma disposta no Parágrafo único do Art. 111, inciso XI. § 3º - As 

Comissões Executivas poderão nomear comissões de assessoria. - CAPÍTULO II - 



Do Conselho - Art. 81 - O Conselho de uma igreja local compõe-se do pastor, ou 

pastores, e dos presbíteros em atividade. Parágrafo único - Na sua composição, o 

Conselho não pode ter parentes consangüíneos até terceiro grau ou por afinidade, 

em número superior à metade de seus membros.  Art. 82 - O quorum do Conselho 

é formado pelo pastor titular e um terço dos presbíteros. Art. 83 - É admissível que 

o Conselho se reúna sem o número legal de presbíteros, quando os demais 

estiverem impedidos por: I - licença, concedida pelo Conselho; II - motivo de 

ausência, se depois de convocados se negarem a comparecer; III - 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. 84 - O Conselho poderá reunir-se sem a 

presença do pastor titular, 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 ou resolver sobre escolha de representante junto ao Presbitério.Parágrafo 

único - Nestes casos, o pastor deve ser, incontinenti, informado sobre a ocorrência 

da reunião e seus resultados, pelo vice-presidente. Art. 85 - O pastor titular poderá 

exercer as funções plenas do Conselho, em caso de falecimento, mudança de 

domicílio, renúncia coletiva, recusa de comparecimento dos presbíteros, 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. 86 - O presidente do Conselho é 

o pastor titular da igreja, que tem voto de quantidade e qualidade, sendo este 

último obrigatório. Parágrafo único - No impedimento do pastor, assumirá a 

presidência o vice-presidente; em casos especiais, o Conselho convidará um 

ministro do Presbitério. Art. 87 - É substituto legal do pastor titular, para os efeitos 

civis, o vice-presidente do Conselho, eleito anualmente dentre os presbíteros. Art. 

88 - Na impossibilidade de reunir-se o Conselho para exame de candidatos à 

profissão de fé, o pastor titular o fará, fazendo-lhe a devida comunicação na 

reunião seguinte. Art. 89 - O Conselho tem como principais atribuições: I - admitir, 



transferir, disciplinar e demitir membros; II - 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; 

III - 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; IV - 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 do Ministério de Ação Social e Diaconia, e nomeando funcionários 

da igreja; V - supervisionar e orientar a obra de educação cristã em geral, bem 

como o trabalho das organizações departamentais da igreja; VI - superintender 

todas as atividades da igreja, exceto as funções privativas do ministro; VII - 

cumprir e fazer cumprir as ordenações dos concílios superiores e propor-lhes 

medidas convenientes; VIII - dar à Assembleia relatório do movimento financeiro e 

informações do movimento geral eclesiástico do ano findo; IX - eleger 

representantes junto ao Presbitério; X - autorizar a outorga de procurações; XI - 

conceder títulos honoríficos. § 1º - No exercício de suas atribuições nenhum 

membro do Conselho será remunerado nem fará jus a qualquer parcela do 

patrimônio da Igreja ou de suas receitas. § 2º - Pela assistência espiritual prestada 

o pastor receberá côngrua.  Art. 90 - O Conselho reunir-se-á ao menos uma 

vez por mês, convocado pelo presidente com antecedência mínima de dois dias, 

salvo em casos de urgência: I - por deliberação própria; II - a requerimento de um 

terço dos presbíteros; III - a requerimento de membros, nos termos do art. 14, in 

fine; IV - por deliberação do Presbitério. Parágrafo único - As reuniões do 

Conselho são privativas (Art. 79). Art. 91 - As atas do Conselho e os demais 

documentos do arquivo ficarão sob a responsabilidade do secretário, eleito 

anualmente dentre os presbíteros. § 1º - As atas serão um registro claro das 

resoluções do Conselho, bem como dos atos pastorais, devendo ser elaboradas 

segundo regras estabelecidas pela Assembleia Geral. § 2º - Em casos 

excepcionais, o presidente acumulará as funções de secretário. Art. 92 - O arquivo 

do Conselho conterá um rol minucioso de todo o movimento de admissão, 



disciplina, transferência e demissão de membros. Art. 93 - A tesouraria da igreja 

esta a cargo de um tesoureiro, nomeado anualmente pelo Conselho, dentre os 

membros da igreja. - CAPÍTULO III - Do Presbitério - Art. 94 - O Presbitério 

compõe-se de todos os seus ministros e das igrejas de sua jurisdição, 

representadas por um dos seus presbíteros. § 1º - Cada representante exibirá 

uma credencial assinada pelo presidente ou pelo secretário do respectivo 

Conselho. § 2º - Para a organização de um Presbitério será exigido um número 

mínimo de quatro igrejas e quatro ministros. Art. 95 - O quorum do Presbitério é 

formado por um terço dos representantes das igrejas de sua jurisdição e um terço 

de seus ministros. Art. 96 - A Diretoria do Presbitério compõe-se de presidente, 

vice-presidente e dois secretários, todos eleitos por escrutínio secreto, dentre seus 

membros, logo após a abertura do concílio, e de secretário executivo e tesoureiro 

eleitos no decorrer da reunião, para um mandato anual. Parágrafo único - Quando 

um presbítero eleito para um dos cargos da Diretoria deixar de ser representante 

de sua igreja, perderá o mandato, exceto para a sessão de abertura e nos casos 

previstos nos Arts.101 - § 1º e 102. Art. 97 - O presidente tem autoridade para a 

manutenção da ordem nas sessões, bem como para convocar ou adiar as 

reuniões do concílio, conforme as regras por este estabelecidas. Parágrafo único - 

O presidente, enquanto na presidência, não pode tomar parte nas discussões, e 

só tem voto de qualidade, que é obrigatório. Art. 98 - O Presbitério tem como 

principais atribuições: I - admitir, transferir, licenciar e ordenar candidatos ao 

ministério; II - admitir, disciplinar, remover, transferir, jubilar e demitir ministros; III - 

estabelecer e dissolver relações pastorais; IV - destinar ministros para diferentes 

funções; V - fazer com que seus obreiros se dediquem diligentemente aos seus 

deveres; VI - organizar, unir, transferir ou desmembrar igrejas e congregações 

presbiteriais, a pedido dos interessados, bem como dissolvê-las; VII - assumir o 

pastorado das igrejas vagas e superintender, em geral, por órgãos apropriados, as 

igrejas de sua jurisdição; VIII - superintender as atividades leigas de sua 

jurisdição; IX - examinar as atas e atos dos conselhos e comissões permanentes; 

X - atender a representações, consultas, referências e apelações; XI - auxiliar o 

sustento pastoral das igrejas de recursos escassos; XII - estabelecer e sustentar 



trabalho de evangelização dentro de seu território, em regiões não pertencentes a 

outros Presbitérios e no exterior; XIII - condenar opiniões e práticas 

inconvenientes; XIV - cumprir e fazer cumprir as decisões próprias e as dos 

concílios superiores, bem como as prescrições constitucionais da igreja; XV - 

disciplinar os Conselhos; XVI - tomar medidas orçamentárias; XVII - concertar 

meios para o progresso do trabalho geral; XIII - propor aos concílios superiores as 

medidas que julgue vantajosas para toda a Igreja, observando o disposto no Art. 

77; XIX - eleger, dentre seus membros, representantes junto ao Sínodo e à 

Assembleia Geral; XX - eleger a Diretoria da Assembleia Geral. Parágrafo único - 

Os representantes junto à Assembleia Geral e seus respectivos suplentes serão 

os mesmos ministros e presbíteros eleitos para comporem o Sínodo. Art. 99 - O 

Presbitério reúne-se ordinariamente ao menos uma vez por ano. Art. 100 - O 

Presbitério pode reunir-se extraordinariamente: I - quando o próprio concílio o 

determinar; II - quando alguma emergência o exigir, convocado pelo presidente ou 

quem suas vezes fizer, por deliberação própria, ou a requerimento subscrito por 

membros em número igual ao estabelecido para o quorum. § 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, convocadas 

com antecedência mínima de sete dias, tratarão somente da matéria para que 

forem convocadas.  Art. 101 - As atas do Presbitério serão elaboradas segundo as 

regras baixadas pela Assembleia Geral. Estas e os demais documentos que 

compõem o arquivo ficarão sob responsabilidade do secretário executivo. § 1º - 

Quando o secretário executivo for presbítero e não representar a sua igreja, 

tomará assento no concílio, mas 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 - Do arquivo constará o registro: a) 

das suas igrejas e congregações presbiteriais; b) da admissão, disciplina, 

transferência e demissão de ministros, licenciados e candidatos; c) da 

organização, união, transferência, desmembramento e dissolução de igrejas; d) do 

minucioso prontuário eclesiástico dos ministros do Presbitério; e) da estatística 



completa das atividades eclesiásticas de sua jurisdição. Art. 102 - O Presbitério 

elegerá para tesoureiro, anualmente, um ministro ou presbítero que tomará 

assento no concílio, sem direito a voto, quando não for representante de sua 

igreja. Art. 103 - As despesas feitas pelos ministros e presbíteros para 

comparecerem às reuniões do Presbitério devem ser pagas por suas igrejas. Art. 

104 - Os Presbitérios deverão adquirir personalidade jurídica. Art. 105 - O 

Presbitério pode ser dissolvido, mediante decisão do Sínodo, por medida 

administrativa ou sentença disciplinar, que providenciará as medidas necessárias 

para sua liquidação e extinção da sua personalidade jurídica. - CAPÍTULO IV - Do 

Sínodo - Art. 106 - 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 - Cada representante exibirá uma credencial assinada 

pelo presidente ou secretário do respectivo Presbitério. Art. 107 - O quorum do 

Sínodo é formado por um terço dos ministros e um terço dos presbíteros, desde 

que estejam representados dois terços dos Presbitérios. Art. 108 - Para a 

organização de um Sínodo será exigido um número mínimo de três Presbitérios. 

Art. 109 - A Diretoria do Sínodo compõe-se de presidente, vice-presidente e dois 

secretários, todos eleitos por escrutínio secreto dentre seus membros logo após a 

abertura do concílio, e de secretário executivo e tesoureiro, eleitos no decorrer da 

reunião, para um mandato de dois anos. Parágrafo único   - Quando um presbítero 

ou ministro, eleito para um dos cargos da Diretoria, deixar de ser representante de 

seu Presbitério, perderá o mandato, exceto para a sessão de abertura e nos casos 

previstos nos Arts.114, § 1º e 115. Art. 110 - O presidente tem autoridade para a 

manutenção da ordem nas sessões, bem como para convocar ou adiar as 

reuniões do concílio, conforme as regras por este estabelecidas. Parágrafo único - 

O presidente, enquanto na presidência, não pode tomar parte nas discussões, e 

só tem voto de qualidade, que é obrigatório. Art. 111 - O Sínodo tem como 

principais atribuições: I - organizar, disciplinar, transferir, fundir e dissolver 

Presbitérios; II - aprovar os relatórios e examinar as atas e atos dos Presbitérios, 

verificando se foi observada a Constituição; III - atender a consultas, 



representações, referências e apelações encaminhadas pelos Presbitérios; IV - 

fazer cumprir as suas próprias decisões e as da Assembleia Geral, bem como 

velar para que seja prestigiada a autoridade dos concílios inferiores; V - concertar 

planos para o interesse geral do trabalho em sua jurisdição, instituir e 

superintender agências necessárias ao trabalho geral; VI - nomear ministros, com 

anuência de seus respectivos Presbitérios, bem como presbíteros para o 

desempenho de diferentes funções; VII - nomear comissões especiais para a 

execução de seus planos; VIII - superintender as atividades leigas na sua 

jurisdição; IX - propor à Assembleia Geral medidas que julgue vantajosas para 

toda a Igreja; X - acolher e encaminhar como seus representantes junto a 

Assembleia Geral os ministros e presbíteros eleitos em seus respectivos 

Presbitérios; XI - eleger o representante e seus suplentes junto à Comissão 

Executiva da Assembleia Geral, dentre os ministros e presbíteros titulares, que 

representam seus Presbitérios naquele concílio.  Art. 112 - O Sínodo reúne-se 

ordinariamente pelo menos uma vez por ano. Art. 113 - O Sínodo reúne-se 

extraordinariamente: I - quando o próprio concílio o determinar; II - quando 

qualquer emergência o exigir, sendo convocado por iniciativa do presidente ou a 

requerimento de seus membros, em número exigido para o 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, convocadas com 

antecedência mínima de quinze dias, tratarão somente das matérias para que 

forem convocadas. Art. 114 - As atas do Sínodo serão elaboradas segundo regras 

baixadas pela Assembleia Geral. Estas e os demais documentos que compõem o 

arquivo ficarão sob responsabilidade do secretário executivo. § 1º - Se o secretário 

executivo não representar seu Presbitério, terá assento no Sínodo, mas 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. 115 - 

O Sínodo elegerá para tesoureiro um ministro ou presbítero, que tomará assento 



no concílio, sem direito a voto, quando não for representante de seu Presbitério. 

Art. 116 - As despesas feitas pelos membros do Sínodo para comparecerem às 

suas reuniões devem ser pagas pelos respectivos Presbitérios. - CAPÍTULO V - 

Da Assembleia Geral - Art. 117 - A Assembleia Geral é o concílio superior e o 

órgão de unidade da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, sendo 

constituída por representantes sinodais eleitos pelos Presbitérios. § 1º - A 

representação de cada Sínodo será constituída de dois ministros e dois 

presbíteros de cada Presbitério que o compõem. § 2º - Cada representante exibirá 

uma credencial assinada pelo presidente ou pelo secretário do seu concílio. Art. 

118 - O quorum da Assembleia Geral é formado por um terço dos ministros e um 

terço dos presbíteros que a compõem, desde que representados dois terços dos 

sínodos. Art. 119 - A Diretoria da Assembleia Geral compõe-se de: presidente, 

dois vice-presidentes e dois secretários, eleitos dentre seus membros, nos 

Presbitérios, para mandato de quatro anos. § 1º - As atribuições dos componentes 

da Diretoria da Assembleia Geral serão regulamentadas em seu Regimento 

Interno. § 2º - Se o membro eleito para compor a Diretoria deixar de representar 

seu concílio, terá assento na Assembléia, sem direito a voto, até o término de seu 

mandato. § 3º - O Código Eleitoral regulará a forma e a ocasião da eleição. Art. 

120 - O presidente tem autoridade para a manutenção da ordem nas sessões, 

bem como para convocar ou adiar as reuniões do concílio, conforme as regras por 

este estabelecidas. Parágrafo único - O presidente, enquanto na presidência, não 

pode tomar parte nas discussões, e só tem voto de qualidade que é obrigatório. 

Art. 121 - A Assembleia Geral tem como principais atribuições: I - decidir, com 

fundamento nas Sagradas Escrituras, sobre questões de doutrina e prática, bem 

como estabelecer regras de governo, disciplina e liturgia; II - organizar, disciplinar, 

fundir ou dissolver Sínodos; III - examinar as atas e atos dos Sínodos; IV - atender 

a consultas, representações, referências e apelações encaminhadas pelos 

Sínodos; V - fazer cumprir as suas próprias decisões e velar para que seja 

prestigiada a autoridade dos concílios inferiores; VI - concertar planos para o 

interesse geral do trabalho, instituir e superintender agências necessárias ao 

trabalho geral, nomear ministros, com anuência de seus concílios, bem como 



presbíteros, para o desempenho de diferentes funções; VII - estabelecer e 

sustentar trabalhos de evangelização no exterior; VIII - promover os meios de 

sustento das instituições gerais, mediante arrecadação percentual das rendas das 

igrejas locais; IX - resolver sobre cooperação com outras comunhões 

eclesiásticas; X - definir as relações entre a Igreja e o Estado; XI - superintender e 

gerir todas as atividades da Igreja, como instituição religiosa; XII - organizar e 

superintender o ensino teológico; XIII - superintender toda a atividade leiga da 

Igreja; XIV - adquirir, alienar ou onerar bens da Igreja; XV - examinar as atas e 

homologar as deliberações da Comissão Executiva. XVI - providenciar e 

supervisionar a formação teológica de ministros, em nível de graduação e 

educação continuada. Art. 122 - A Assembleia Geral reúne-se ordinariamente de 

dois em dois anos. Art. 123 - A Assembleia Geral reúne-se extraordinariamente: I - 

quando o próprio concílio o determinar; II - quando qualquer emergência o exigir, 

sendo então convocado mediante decisão da Diretoria ou a requerimento de 

ministros e presbíteros em número exigido para o quorum. § 1º - Nas reuniões 

extraordinárias, a Assembleia Geral será composta dos mesmos representantes 

da reunião ordinária anterior, a não ser que os Presbitérios queiram substituí-los, 

obedecendo ao disposto no Parágrafo único do Art. 98, e será dirigida pela mesma 

Diretoria. § 2º - As reuniões extraordinárias tratarão somente da matéria para que 

forem convocadas. Art. 124 - A convocação da Assembleia Geral será 

obrigatoriamente por uma das seguintes formas: I - pelo órgão oficial “O 

Estandarte”, em edição expedida pelo menos sessenta dias antes da data da 

convocação, no caso de reunião ordinária, e trinta dias antes, no caso de reunião 

extraordinária; II - por correspondência aos presidentes de Sínodos e Presbitérios 

com o mesmo critério acima. Art. 125 - As atas da Assembleia Geral serão 

elaboradas conforme suas regras e, com os demais documentos que compõem 

seu arquivo, estarão a cargo da Diretoria. Art. 126 - As despesas feitas pelos 

ministros e presbíteros para comparecerem às reuniões da Assembleia Geral, 

inclusive dos membros de sua Diretoria, devem ser pagas pelos respectivos 

Presbitérios. Parágrafo único - A Comissão Executiva da Assembleia Geral 

regulamentará a forma de pagamento das despesas feitas pelos representantes 



sinodais e da Diretoria para comparecerem às suas reuniões. - DISPOSIÇÃO 

TRANSITÓRIA - Art. 127 – As matérias que dependam de regulamentação serão 

tratadas na forma vigente à data da promulgação desta Constituição, até serem 

regulamentadas. - DISPOSIÇÕES FINAIS - Art. 128 - A Igreja terá um Secretário 

Geral e um Tesoureiro, cujas atribuições são definidas no seu Estatuto, escolhidos 

dentre ministros e presbíteros da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil que, 

quando não representarem seus concílios, terão assento na Assembleia Geral e 

na sua Comissão Executiva, com direito a voz. Parágrafo único - A Assembleia 

Geral regulará a forma de escolha. Art. 129 - O Código Disciplinar e as 

Ordenações Litúrgicas, promulgados pela Assembleia Geral, terão força de lei 

para toda a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Art. 130 - A presente 

Constituição não poderá ser emendada ou reformada, senão por iniciativa da 

Assembleia Geral, mediante proposta: I - aprovada pela Assembleia Geral e por 

esta baixada aos Presbitérios; II - aprovada subseqüentemente por dois terços dos 

Presbitérios; III - homologada, finalmente, pela Assembleia Geral. Art. 131 - Os 

símbolos de fé só poderão ser modificados mediante proposta: I - aprovada por 

quatro quintos dos membros presentes à Assembleia Geral; II - aprovada 

subseqüentemente por quatro quintos dos Presbitérios; III - homologada, 

finalmente, pela Assembleia Geral, com o voto de quatro quintos dos membros 

presentes à reunião. Art. 132 - A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil 

poderá unir-se a outra comunhão eclesiástica, nas mesmas condições do artigo 

anterior. Art. 133 - A presente Constituição entrará em vigor na data de sua 

publicação no “O Estandarte”, órgão oficial da Igreja, revogando-se as disposições 

em contrário. A seguir, o Rev. Silas Silveira orou, e o senhor presidente declarou 

aprovada e promulgada a Constituição da IPI do Brasil, a qual entrará em vigor a 

partir da data de sua publicação em O Estandarte, órgão oficial da IPI do Brasil. 

LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: Foi lida e aprovada a presente ata. 

ENCERRAMENTO: A reunião foi encerrada às 19h45, com oração pelo Rev Mário 

Ademar Fava. Para constar, eu, Presb. Saulo Porto da Silva, 3º secretário, lavrei a 

presente ata, que será por mim assinada e pelos demais membros da diretoria 

presentes a esta reunião. 



  

  

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI DO BRASIL 

EXERCÍCIO 2003 – 2006 

Sessão de Abertura 

 

DATA, HORA E LOCAL: 26 de janeiro de 2005, com início às 20h10, no templo da 

Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Sorocaba, rua XV de Novembro, 

256, Centro, Sorocaba, SP. PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: 

Presb. Saulo Porto da Silva.  VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev. 

Assir Pereira, presidente; Rev. Silas Silveira, 1º vice-presidente; Adevanir Pereira 

da Silva, 2º vice-presidente; Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel, 3º vice-

presidente; Presb. Saulo Porto da Silva, 3o secretário. REPRESENTAÇÃO 

PRESBITERIAL: Presbitério do ABC: Rev. Abimael Lara, Presba. Eleni Rodrigues 

Mender Rangel; Presbitério Amazonas: Rev. Cláudio Fernando Reinaldet; 

Presbitério Arapongas: Rev. Artêmio Langue Pauluci Júnior, Rev. Audenir Almeida 

Cristófano, Presb. Arlindo da Silva Pinto; Presbitério Assis: Rev. Ari Botelho, Rev. 

Hélio Osmar Fernandes, Presb. Saulo Porto da Silva; Presbitério Bahia: Presb. 

Hudson Silva Carvalho, Rev. José Rômulo Magalhães Filho; Presbitério 

Bandeirante: Presb. Joel Pascoalino Ferrari, Presb. Nelson Lacerda da Silva, Rev. 

Saul Ramos de Oliveira, Rev. Fernando Bortolleto Filho; Presbitério Botucatu: 

Presb. Daniel Antônio de Oliveira, Presb. Jairo Pedroso, Rev. José Carlos Volpato, 

Rev. Levi Franco de Alvarenga; Presbitério Brasil Central: Rev. Eldo Fernando 

Machado, Presb. Leonardo Araújo, Rev. Valdeilson Casimiro de Oliveira; 

Presbitério Campinas: Rev. José Itamar de Souza Júnior, Presb. Luiz Ribeiro da 

Silva, Rev. Márcio Miranda de Oliveira, Presb. Marcos Henrique Valle de Castro 

Camargo; Presbitério Campo Grande: Presb. Hilário Albrecht, Rev. Marcos 

Kopeska Paraizo, Rev. Raul Hamilton de Souza; Presbitério Catarinense: Presb. 

Décio João Machado, Rev. Euclides Luís do Amaral, Reva. Regina Niura Silva do 

Amaral; Presbitério Ceará: Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira, Rev. Rivaldo Bispo 

Oliveira; Presbitério Central Paulista: Rev. Kleuber Leal da Silva, Presb. Varlino 

Mariano de Souza; Presbitério Centro Oeste Paulista: Rev. Agnaldo Pereira 



Gomes, Presb. Edvander Santos Esteves, Reva.  Marilda Francischini Ghiraldi; 

Presbitério Distrito Federal: Presb. Josué de Souza e Silva, Rev. Silas Silveira; 

Presbitério Fluminense: Rev. Silvânio Silas Ribeiro Cabrial; Presbitério Freguesia: 

Rev. Adalto Geraldo Beltrão, Presb. Moacir Benvindo de Carvalho, Rev. 

Wellington Ribeiro; Presbitério Ipiranga: Rev. Assir Pereira, Presb. João Américo 

dos Santos, Rev. Leontino Farias dos Santos, Presb. Moacir Hungaro; Presbitério 

Leste Paulistano: Presb. Nestor Maia Rodrigues Campos, Rev. Nilo Sérgio da 

Silva, Rev. Otoniel Marinho de Oliveira Júnior, Presb. Paulo Francisco de Souza; 

Presbitério Litoral Paulista: Rev. Helinton Rodrigo Zanini Paes, Presb. João Batista 

Ribeiro de Barros, Rev. Samuel Franco de Menezes; Presbitério Londrina: Rev. 

Marco Antônio Barbosa; Presbitério Maringá: Presb. Djalma Bastos César, Rev. 

Márcio Marques, Rev. Vagner Rodrigues Morais, Presb. Valdenir dos Santos 

Corrêa; Presbitério Mato Grosso-Rondônia: Rev. Denis Silva Luciano Gomes; 

Presbitério Mato Grosso do Sul: Rev. Ezequiel Luz, Rev. Jurandir Pires de 

Oliveira, Presb. Raimundo Pereira Leite, Presb. Roney Márcio Pessoa; Presbitério 

Nordeste: Rev. Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior; Presbitério Noroeste 

Paulista: Presb. Abedias Queiros Ribeiro, Rev.Antônio de Oliveira Faria, Presb. 

Durval Urbinatti, Rev. Osmair Martins Garcia; Presbitério Norte: Rev. Samuel do 

Prado; Presbitério Norte do Paraná: Presb. Carlos Donizete Esteves, Presb. Elias 

César Nascimento Ferreira, Rev. Reinaldo Almeida dos Santos, Rev. Simão 

Alberto Zambissa; Presbitério Novo Osasco: Rev. Marcos Paulo Monteiro da Cruz 

Bailão; Presbitério Oeste: Presb. Altair Rossi, Rev. Marcos Nunes da Silva; 

Presbitério Oeste do Paraná: Presb. Dejair Palma, Rev. Edison Aparecido 

Gutierrez; Presbitério Osasco: Presb. Eduardo Gouvêa Mendonça, Rev. Elias 

Soares Heringer, Presb. Etevaldo Barbosa Novaes, Rev. Paulo César de Souza; 

Presbitério Ourinhos: Rev. Ademar Rogato, Presb. Maurício Rufino, Presb. 

Oswaldo Brito de Moraes, Rev. Silas de Oliveira; Presbitério Paranaense: Presb. 

Antônio Orozimbo, Rev. Carlos Roberto Alves de Souza; Presbitério Paulistano: 

Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues, Rev. Venício Nogueira, Presb. Willian 

Ramos; Presbitério Pernambuco-Alagoas: Rev. Laércio Oscar da Silva Júnior; 

Presbitério Presidente Prudente: Presb. Antonio Marcos Gonçalves, Rev. Juliano 



Sanchez Lopes, Presba. Mathilde Toledo Signorini, Rev. Paulo de Melo Cintra 

Damião; Presbitério Rio de Janeiro: Rev. Antônio Fernandes da Rocha Neto, Rev. 

Carlos Augusto Prado de Oliveira, Presb. Eliezer Lopes Jeronimo, Presb. Jessé 

Roechiling; Presbitério Rio Sul: Presba. Leia Bezerra Alves, Rev. Marcos Paulo de 

Oliveira, Presb. Milton Cézar Cioni Peres, Rev. Weber Orlando Braidotti; 

Presbitério Santana: Rev. Emerson Ricardo Pereira dos Reis, Presb. Ocimar 

Fernandes de Oliveira e Silva; Presbitério de São Paulo: Presb. Francisco de 

Almeida, Rev. Leonildo Silveira Campos, Presb. Paulo Rodrigues Costa; 

Presbitério São Paulo-Minas: Rev. Jayme Martins de Camargo Júnior, Presb. 

Sérgio Ferreira de Lima, Presba. Umbelina Bologna; Presbitério Sorocaba: Presb. 

Elineu Teixeria Calado, Rev. Heitor Beranger Júnior, Presb. James Baptista, Reva. 

Jaqueline Regina Paes Ribeiro; Presbitério Sudoeste de Minas: Rev. Diogo 

Santana Rocha; Presbitério Sul de Minas: Rev. Alex Sandro dos Santos, Rev. 

Zaru Cassiano; Presbitério Sul de São Paulo: Rev. Ezequias Pires de Camargo, 

Rev. Joaquim Francisco Ribeiro Neto, Presb. Odair Martins, Presb. Silvano 

Zanetta; Presbitério Vale do Paraíba: Presb. Jefferson Drilard, Presb. Joaquim 

Ribeiro Filho, Rev. Natanael da Mata Costa; Presbitério de Votorantim: Presb. 

Eduardo Wakamoto, Rev. Mauro Antunes, Rev. Jairo Honório Correia; 

REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Brasil Central: Rev. Ézio Martins de Lima; 

Sínodo Minas Gerais: Rev. Ablandino Saturnino de Souza; Sínodo Nordeste: Rev. 

Jorge Antônio Rodrigues Barbosa; Sínodo Ocidental: Presb. Jeferson Barbosa 

Borges; Sínodo Oeste Paulista: Presb. Walter Signorini; Sínodo Oriental: Rev. 

Paulo José de Carvalho Pires; Sínodo Osasco: Rev. Dimas Barbosa Lima; Sínodo 

Rio-São Paulo: Rev. Cleber Coimbra Filho; Sínodo Setentrional: Rev. Valdir 

Mariano de Souza; Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. Clayton Leal da Silva; Sínodo 

Sul de São Paulo: Rev. Edson Alcântara; Sínodo Vale do Rio Paraná: Otoniel 

Borges Machado. AUSENTES: Da Diretoria: Presb. Jonatas Silva Meneses, 1º 

secretário; Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, 2º secretário; Sínodos: Borda do 

Campo, Meridional, São Paulo; Presbitérios: Araraquarense, Carapicuíba, Sergipe, 

Sul do Paraná. QUORUM: Havendo quorum, com a presença de 86 ministros e 58 

presbíteros, o presidente declarou aberta a 4ª Reunião Ordinária da Assembleia 



Geral da IPI do Brasil do Exercício 2003-2006, passando ao culto solene de 

abertura dos trabalhos. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, 

secretário executivo; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro; Rev. José Ilson 

Venâncio; Representação da Igreja Presbiteriana da República da Coréia (PROK) 

composta pelos irmãos Revs. Dong Won Kim, moderador; Yoon Kil Soo, secretário 

executivo, e Esther Keryung Kang; Representação da Igreja Presbiteriana em 

Taiwan: Rev. William J. K. Loo, moderador.  CULTO SOLENE DE ABERTURA: 

Foi realizado tendo início às 20h15 e encerrando-se às 21h45, tendo como 

pregador o Rev. Assir Pereira, presidente da Assembleia Geral. 

ENCERRAMENTO: A reunião foi encerrada com o término do culto solene de 

abertura, às 21h45. Para constar, eu, Presb. Saulo Porto da Silva, 3º secretário, 

lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será por mim assinada e 

pelos demais membros da diretoria presentes a esta reunião. 

  

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI DO BRASIL 

– EXERCÍCIO 2003 – 2006 

Primeira Sessão 

 

DATA, HORA E LOCAL: 27 de janeiro de 2005, com início às 8h36, no templo da 

Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Sorocaba, rua XV de Novembro, 

256, Centro, Sorocaba, SP. PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: 

Rev. Valdinei Aparecido Ferreira. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: 

Rev. Assir Pereira, presidente; Rev. Silas Silveira, 1º vice-presidente; Rev. 

Adevanir Pereira da Silva, 2º vice-presidente; Presba. Eleni Rodrigues Mender 

Rangel, 3º vice-presidente; Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, 2º secretário; Presb. 

Saulo Porto da Silva, 3o secretário. REPRESENTAÇÃO PRESBITERIAL: 

Presbitério do ABC: Rev. Abimael Lara, Rev. Roberto Mauro de Souza Castro, 

Presb.  Moisés José de Lima, Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel; Presbitério 

Amazonas: Rev. Cláudio Fernando Reinaldet; Presbitério Arapongas: Rev. 

Artêmio Langue Pauluci Júnior, Rev. Audenir Almeida Cristófano; Presb. Arlindo 

da Silva Pinto. Presbitério Araraquarense: Rev. Mário Sérgio de Góes, Rev. 



Marcelo Branco Aparecido, Presb. Adair Sérgio Camargo e Presba. Neuza de 

Souza Calderio; Presbitério Assis: Rev. Ari Botelho, Rev. Hélio Osmar Fernandes, 

Presb. Saulo Porto da Silva; Presbitério Bahia: Presb. Hudson Silva Carvalho, 

Rev. José Rômulo Magalhães Filho; Presbitério Bandeirante: Presb. Joel 

Pascoalino Ferrari, Presb. Nelson Lacerda da Silva, Rev. Saul Ramos de Oliveira, 

Rev. Fernando Bortolleto Filho; Presbitério Botucatu: Presb. Daniel Antonio de 

Oliveira, Presb. Jairo Pedroso, Rev. José Carlos Volpato, Rev. Levi Franco de 

Alvarenga; Presbitério Brasil Central: Rev. Eldo Fernando Machado, Presb. 

Leonardo Araújo, Rev. Valdeilson Casimiro de Oliveira; Presbitério Campinas: 

Rev. José Itamar de Souza Júnior, Presb. Luiz Ribeiro da Silva, Rev. Márcio 

Miranda de Oliveira, Presb. Marcos Henrique Valle de Castro Camargo; 

Presbitério Campo Grande: Presb. Hilário Albrecht, Rev. Marcos Kopeska Paraizo, 

Rev. Raul Hamilton de Souza; Presbitério Carapicuíba: Rev. Janailton dos Reis 

Santos, Presb. Mesach Antônio de Oliveira, Rev. Rubens Franco Lacerda; 

Presbitério Catarinense: Presb. Décio João Machado, Rev. Euclides Luís do 

Amaral, Reva. Regina Niura do Amaral; Presbitério Ceará: Rev. Áureo Rodrigues 

Oliveira, Rev. Rivaldo Bispo Oliveira; Presbitério Central Paulista: Rev. Kleuber 

Leal da Silva, Presb. Varlino Mariano de Souza, Rev. Glyserio Elias de Lelis; 

Presbitério Centro Oeste Paulista: Rev. Agnaldo Pereira Gomes, Presb. Edvander 

Santos Esteves, Reva. Marilda Francischini Ghiraldi, Presba. Felícia Forte 

Sobrinha; Presbitério Distrito Federal: Presb. Josué de Souza e Silva, Rev. Silas 

Silveira; Presbitério Fluminense: Rev. Silvanio Silas Ribeiro Cabrial. Presbitério 

Freguesia: Rev. Adalto Geraldo Beltrão, Presb. Moacir Benvindo de Carvalho, 

Rev. Wellington Ribeiro, Presb. João Bosco Lima; Presbitério Ipiranga: Rev. Assir 

Pereira, Presb. João Américo dos Santos, Rev. Leontino Farias dos Santos, 

Presb. Moacir Hungaro; Presbitério Leste Paulistano: Presb. Nestor Maia 

Rodrigues Campos, Rev. Nilo Sérgio da Silva, Rev. Otoniel Marinho de Oliveira 

Júnior, Presb. Paulo Francisco de Souza; Presbitério Litoral Paulista: Rev. 

Helinton Rodrigo Zanini Paes, Presb. João Batista Ribeiro de Barros, Rev. Samuel 

Franco de Menezes; Presbitério Londrina: Rev. Marco Antônio Barbosa, Rev. 

Paulo Roberto de Farias, Presba. Adiloar Franco Zemuner, Presba. Sônia Regina 



Machado dos Santos; Presbitério Maringá: Presb. Djalma Bastos César, Rev. 

Márcio Marques, Rev. Vagner Rodrigues Morais, Presb. Valdenir dos Santos 

Corrêa; Presbitério Mato Grosso-Rondônia: Presb. Benedito de Almeida, Rev. 

Denis Silva Luciano Gomes; Presbitério Mato Grosso do Sul: Rev. Ezequiel Luz, 

Rev. Jurandir Pires de Oliveira, Presb. Raimundo Pereira Leite, Presb.  Roney 

Márcio Pessoa; Presbitério Nordeste: Rev. Erivan Magno de Oliveira Fonseca 

Júnior; Presbitério Noroeste Paulista: Presb. Abedias Queiros Ribeiro, Rev. 

Antônio de Oliveira Faria, Presb. Durval Urbinatti, Rev. Osmair Martins Garcia; 

Presbitério Norte: Rev. Samuel do Prado; Presbitério Norte do Paraná: Presb. 

Carlos Donizete Esteves, Presb. Elias César Nascimento Ferreira, Rev. Reinaldo 

Almeida dos Santos, Rev. Simão Alberto Zambissa; Presbitério Novo Osasco: 

Rev. Marcos Paulo Monteiro da Cruz Bailão, Rev. Elizeu Fonda da Silva, Presb. 

Milton Pereira Magalhães; Presbitério Oeste: Presb. Altair Rossi, Rev. Marcos 

Nunes da Silva, Rev. Joézer Crott Sanches; Presbitério Oeste do Paraná: Presb. 

Dejair Palma, Rev. Edison Aparecido Gutierres; Presbitério Osasco: Presb. 

Eduardo Gouvêa Mendonça, Rev. Elias Soares Heringer, Presb. Etevaldo Barbosa 

Novaes, Rev. Paulo Cesar de Souza; Presbitério Ourinhos: Rev. Ademar Rogato, 

Presb. Maurício Rufino, Presb. Oswaldo Brito de Moraes, Rev. Silas de Oliveira; 

Presbitério Paranaense: Presb. Antônio Orozimbo, Rev. Carlos Roberto Alves de 

Souza; Presbitério Paulistano: Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues, Rev. Venício 

Nogueira, Presb. Willian Ramos; Presbitério Pernambuco-Alagoas: Rev. Laércio 

Oscar da Silva Júnior; Presbitério Presidente Prudente: Presb. Antonio Marcos 

Gonçalves, Rev. Juliano Sanchez Lopes, Presba. Mathilde Toledo Signorini, Rev. 

Paulo de Melo Cintra Damião; Presbitério Rio de Janeiro: Rev. Antônio Fernandes 

da Rocha Neto, Rev. Carlos Augusto Prado de Oliveira, Presb. Eliezer Lopes 

Jeronimo, Presb. Jessé Roechiling; Presbitério Rio Sul: Presba. Leia Bezerra 

Alves, Rev. Marcos Paulo de Oliveira, Presb. Milton Cézar Cioni Peres, Rev. 

Weber Orlando Braidotti; Presbitério Santana: Rev. Emerson Ricardo Pereira dos 

Reis, Presb. Ocimar Fernandes de Oliveria e Silva; Presbitério de São Paulo - 

Presb. Francisco de Almeida, Rev. Leonildo Silveira Campos, Presb. Paulo 

Rodrigues Costa, Rev. Filippo Blancato; Presbitério São Paulo-Minas: Rev. Jayme 



Martins de Camargo Júnior, Presb. Sérgio Ferreira de Lima, Presba. Umbelina 

Bologna; Presbitério Sergipe: Presb. Neilton Diniz Silva; Presbitério Sorocaba: 

Presb. Acir Vaz de Brito, Rev. Heitor Beranger Júnior, Presb. James Baptista, 

Reva. Jaqueline Regina Paes Ribeiro; Presbitério Sudoeste de Minas: Rev. Diogo 

Santana Rocha, Presb. Nicanor Lange Filho; Presbitério Sul de Minas: Rev. Alex 

Sandro dos Santos, Rev. Zaru Cassiano; Presbitério Sul do Paraná: Rev. Carlos 

Fernandes Méier, Rev. Jean Carlos Selleti, Presb. Salomão Bueno da Silva, 

Presb. Luiz Carlos Morosini; Presbitério Sul de São Paulo: Rev. Ezequias Pires de 

Camargo, Rev. Joaquim Francisco Ribeiro Neto, Presb. Odair Martins, Presb. 

Silvano Zanetta; Presbitério Vale do Paraíba: Presb. Jefferson Drilard, Presb. 

Carlos de Souza, Rev. Natanael da Mata Costa; Presbitério Votorantim: Presb. 

Eduardo Wakamoto, Rev. Mauro Antunes, Rev. Jairo Honório Correia; 

REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Brasil Central: Rev. Ézio Martins de Lima; 

Sínodo Minas Gerais: Rev. Ablandino Saturnino de Souza; Sínodo Nordeste: Rev. 

Jorge Antônio Rodrigues Barbosa; Sínodo Ocidental: Presb. Jeferson Barbosa 

Borges, Sínodo Oeste Paulista: Presb. Walter Signorini; Sínodo Oriental: Rev. 

Paulo José de Carvalho Pires; Sínodo Osasco: Rev. Dimas Barbosa Lima; Sínodo 

Rio-São Paulo: Rev. Cleber Coimbra Filho; Sínodo Setentrional: Rev. Valdir 

Mariano de Souza; Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. Clayton Leal da Silva; Sínodo 

Sul de São Paulo: Rev. Edson Alcântara; Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Otoniel 

Borges Machado. AUSENTES: Presb. Jonatas Silva Meneses, 1º secretário; 

Sínodo Borda do Campo; Sínodo Meridional; Sínodo São Paulo. QUORUM: 

Havendo quorum, com a presença de 99 ministros e 73 presbíteros, o presidente 

declarou aberta a Primeira Sessão da 4ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral 

da IPI do Brasil do Exercício 2003-2006. Orou o Presb. Moacir Benvindo de 

Carvalho. JUSTIFICATIVAS: Apresentaram sua justificativa de ausência na 

sessão de abertura os seguintes conciliares: Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, 2º 

secretário; Rev. Jean Carlos Selleti, Rev. Carlos Fernandes Méier, Presb. 

Salomão Bueno da Silva e Presb. Luiz Carlos Morosini, Presbitério Sul do Paraná; 

Rev. Roberto Mauro de Souza e Presb. Moisés José de Lima, Presbitério do ABC; 

Rev. Mário Sérgio de Góes, Rev. Marcelo Branco Aparecido, Presb. Adair Sérgio 



Camargo e Presb. Neuza de Souza Calderio, Presbitério Araraquarense; Rev. 

Janailton dos Reis Santos, Presbitério Carapicuíba; Presba. Felicia Forte 

Sobrinho, Presbitério Centro Oeste Paulista; Presba Adiloar Franco Zemuner, 

Presba Sônia Regina Machado dos Santos e Rev. Paulo Roberto Farias, 

Presbitério Londrina. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, 

secretário executivo; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro; Rev. José Ilson 

Venâncio; Rev. Mário Ademar Fava, relator da Comissão de Reforma dos 

Documentos Legais da IPI do Brasil;  Representação da Igreja Presbiteriana da 

República da Coréia (PROK) composta pelos irmãos Revs. Dong Won Kim, 

moderador; Yoon Kil Sôo, secretário executivo; Yong Kyu Kang e Esther Keryung 

Kang; Representação da Igreja Presbiteriana em Taiwan: Rev. William J. K. Loo, 

moderador. REUNIÃO DEVOCIONAL: Foi dirigida pelo Rev. Fernando de Souza 

Lyra. HORÁRIO REGIMENTAL: Aprova-se o seguinte horário para os trabalhos: 

Cultos: Dia 26 de janeiro, quarta-feira, 20h00 (Abertura); Dia 27 de janeiro, quinta-

feira, 20h00; Dia 28 de janeiro, sexta-feira, 20h00; Dia 29 de janeiro, sábado, 

20h00 (Encerramento) Reuniões Devocionais: Dia 27 de janeiro, quinta-feira, 

8h00; Dia 28 de janeiro, sexta-feira, 8h00; Dia 29 de janeiro, sábado, 8h00; 

Horário das Sessões: Das 8h30 às 12h30; Das 14h00 às 19h45. Refeições: das 

10h30 às 10h45 (café); das 12h30 às 14h00 (almoço); das 17h00 às 17h30 (café); 

das 21h30 às 23h00 (jantar). ENTRADA DE DOCUMENTOS: Foram recebidos e 

encaminhados os seguintes documentos: AG 002/05 - Relatório da Diretoria da 

Assembleia Geral (Papéis e Consultas); AG 003/05 - Relatório da Comissão 

Executiva da Assembleia Geral (Papéis e Consultas); AG 004/05 - Do Presbitério 

Sul do Paraná, de 25/6/2004, solicitando doação de patrimônio da extinta IPI de 

Mergulhão, PR (Papéis e Consultas); AG 005/05 - Do Presbitério de Presidente 

Prudente, de 10/11/2004, propondo nova redação ao parágrafo 1º do Artigo 20 do 

Projeto de Constituição da IPI do Brasil (Papéis e Consultas); AG 006/05 - Do 

Presbitério de Presidente Prudente, de 10/11/2004, apresentando consulta a 

respeito da eficácia do batismo infantil (Papéis e Consultas); AG 007/05 - Do 

Presbitério Sergipe, de 9/12/2004, solicitando autorização para venda de imóvel 

da IPI do Brasil, localizado no bairro do Farol, em Maceió, AL (Papéis e 



Consultas); AG 008/05 - Do Presbitério Centro Oeste Paulista, de 13/12/2004, 

apresentando proposta sobre destinação de recursos advindos de venda da 

propriedade de Bethel (Papéis e Consultas); AG 009/05 - Do Presbitério de 

Londrina, de 30/12/2004, apresentando proposta sobre pagamento de previdência 

social a pastores e pastoras da IPI do Brasil (Papéis e Consultas); AG 010/05 - Do 

Presbitério Fluminense, de 3/1/2005, solicitando revogação de decisão do 

Seminário de São Paulo a respeito de reciclagem acadêmica (Papéis e 

Consultas); AG 011/05 - Do Presbitério Fluminense, de 3/1/2005, apresentando 

consulta a respeito de resolução tomada pela Comissão Executiva da Assembleia 

Geral sobre reciclagem acadêmica (Papéis e Consultas); AG 012/05 - Do 

Presbitério Brasil Central, de 6/1/2005, apresentando proposta de redação ao 

Artigo 66 do Código Disciplinar da IPI do Brasil (Papéis e Consultas); AG 013/05 - 

Da Secretaria de Relações Intereclesiásticas, de 11/1/2005, apresentando 

proposta de filiação da IPI do Brasil ao Conselho Mundial de Igrejas (Plenário); AG 

014/05 - Da Comissão Especial de Estudos para Reforma da Estrutura 

Administrativa da IPI do Brasil, de 11/1/2005, apresentando proposta de reforma 

na estrutura organizacional e administrativa da IPI do Brasil (Plenário); AG 015/05 

- Da Secretaria de Administração e Planejamento, de 11/1/2005, apresentando 

relatório sobre elaboração de plano de cargos e salários para a IPI do Brasil 

(Plenário); AG 016/05 - Da Diretoria da Assembleia Geral, de 12/1/2005, 

apresentando proposta a respeito de assuntos pendentes referentes às 

Ordenações Litúrgicas da IPI do Brasil (Plenário); AG 017/05 - Da Comissão 

Especial para Elaboração de Afirmação de Fé, de 12/1/2005, apresentando 

propostas para a continuidade de seus trabalhos (Plenário); AG 018/05 - Da 

Secretaria de Relações Intereclesiásticas, de 12/1/2005, apresentando proposta 

de adoção de texto padrão para as parcerias da IPI do Brasil com outras igrejas 

(Plenário); AG 019/05 - Da Diretoria da Assembleia Geral e da Comissão de 

Patrimônio, de 12/1/2005, apresentando proposta a respeito de investimento de 

recursos advindos da venda de bens da IPI do Brasil (Papéis e Consultas); AG 

020/05 - Da Secretaria de Relações Intereclesiásticas, de 12/1/2005, 

apresentando relatório sobre estabelecimento de relacionamento de parceria com 



a Igreja Presbiteriana Cristo el Rei, da Argentina  (Plenário); AG 021/05 - Da 

Comissão Especial de Reforma da Constituição e dos Demais Textos Legais da 

IPI do Brasil, de 12/1/2005, encaminhando proposta a respeito dos seguintes 

documentos legais: a) Código Disciplinar; b) Código Eleitoral; c) Estatuto da Igreja 

Nacional; d) Estatuto das Igrejas Locais; e) Regime Interno da Assembleia Geral 

(Plenário); AG 022/05 - Da Secretaria de Administração e Planejamento, de 

13/1/2005, apresentando estudo e proposta a respeito de propostas de redução do 

percentual de contribuição das igrejas locais para a Assembleia Geral (Plenário); 

AG 023/05 - Da Diretoria da Assembleia Geral, de 13/1/2005, encaminhando o 

Estatuto da Associação Cristo é Vida (Papéis e Consultas); AG 024/05 - Da 

Tesouraria, de 13/1/2005, apresentando relatório referente aos anos de 2003 e 

2004 (Plenário); AG 025/05 - Da Comissão Permanente de Exame de Contas e 

Auditoria, de 13/1/2005, apresentando relatório referente aos anos de 2003 e 2004 

(Plenário); AG 026/05 - Da Diretoria da Assembleia Geral, de 13/1/2005, 

apresentando proposta de tema oficial e de texto bíblico para a reunião da 

Assembleia Geral (Plenário); AG 027/05 - Da Diretoria da Assembleia Geral, de 

13/1/2005, apresentando proposta sobre o encaminhamento dos documentos 

legais da IPI do Brasil (Plenário); AG 028/05 - Da Assessoria de Estatística e 

Estado Espiritual, de 19/1/2005, apresentando relatório referente a 2004 

(Plenário); AG 029/05 – Do Sínodo Vale do Rio Paraná solicitando autorização 

para elaboração de seu livro de atas por meio de processo eletrônico (Papéis e 

Consultas); AG 030/05 – De conciliares propondo que pelo menos 50% dos 

recursos provenientes da venda de parte do terreno da Chácara Bethel Sorocaba 

seja destinado a Associação Bethel (Papéis e Consultas); AG 031/05 – Livros de 

Atas: Comissão Executiva da Assembleia Geral, Sínodo Borda do Campo, Sínodo 

Brasil Central, Sínodo Minas Gerais, Sínodo Oeste Paulista, Sínodo Oriental, 

Sínodo Osasco, Sínodo Rio-São Paulo, Sínodo São Paulo, Sínodo Setentrional, 

Sínodo Sul de São Paulo, Sínodo Vale do Rio Paraná. Deixaram de entregar os 

livros os Sínodos: Sínodo Meridional, Sínodo Ocidental, Sínodo Nordeste, Sínodo 

Sudoeste Paulista (Comissão de Exame de Atas e Atos); AG 032/05 – Do 

Presbitério Leste Paulistano, de 17/1/2005, consignando manifestação de protesto 



em ata (Comissão de Papéis e Consultas). NOMEAÇÃO DE COMISSÕES: 

Comissão de Diplomacia: Presb. Francisco de Almeida (relator), Rev. Ary Sérgio 

de Abreu Mota; Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel; Comissão de Exame de 

Atas e Atos dos Sínodos e da Comissão Executiva - Presb. Joel Pascoalino Ferrari 

(relator); Presba. Sônia Regina Machado dos Santos; Presb. Edvander Santos 

Esteves; Presb. Eduardo Gouvêa Mendonça; Presb. Roney Márcio Pessoa; Presb. 

Luis Carlos Morosini; Rev. Levi Franco Alvarenga; Rev. Valdeilson Casimiro de 

Oliveira; Rev. Marcos Kopeska Paraizo; Rev. Regina Niura Silva do Amaral; Rev. 

Elizeu Fonda da Silva; Rev. Ademar Rogato; Rev. Euclydes Luiz do Amaral; Reva. 

Jaqueline Regina Paes Ribeiro; Rev. Audenir Almeida Cristófano; Rev. Edison 

Aparecido Gutierrez. Comissão de Papéis e Consultas: Rev. Leontino Farias dos 

Santos (relator); Rev. Hélio Osmar Fernandes; Rev. Raul Hamilton de Souza; Rev. 

Wellington Ribeiro; Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira; Presb. Jefferson Barbosa 

Borges; Presba. Umbelina Bologna; Presb. Walter Signorini. RESOLUÇÕES: 

Quanto ao AG 026/05 - Da Diretoria da Assembleia Geral, de 13/1/2005, 

apresentando proposta de tema oficial e de texto bíblico para a reunião da 

Assembleia Geral RESOLVE: a) adotar o lema: Evangelizar, Educar e Comunicar 

e o texto bíblico de Lucas 4.18-19 como base para esta reunião da Assembleia 

Geral; b) aprovar que todas as Assembléias Gerais tenham lema e texto bíblico 

oficiais; Quanto ao AG 027/05 - Da Diretoria da Assembleia Geral, de 13/1/2005, 

apresentando proposta sobre o encaminhamento dos documentos legais da IPI do 

Brasil, RESOLVE: a) priorizar, na agenda de trabalhos desta reunião ordinária, a 

votação das propostas encaminhadas pela Comissão Especial de Reforma da 

Constituição e dos Demais Textos Legais da IPI do Brasil Especial; b) determinar 

que essa Comissão Especial continue seus trabalhos durante esta reunião, com 

tempo hábil de apresentar propostas para as regulamentações dos artigos da 

nova constituição. RECEBIMENTO DE DELEGAÇÕES: A Assembleia Geral 

recebeu na condição de membros fraternos e prestou sua homenagem às 

seguintes delegações: A) Representação da Igreja Presbiteriana da República da 

Coréia (PROK) composta pelos irmãos Revs. Dong Won Kim, moderador; Yoon Kil 

Soo, secretário geral, e Esther Keryung Kang. Após recebimento seguiu-se a 



assinatura do termo de parceria entre a IPI do Brasil e a PROK. Foi concedida a 

palavra ao moderador Yoon Kil Soo para apresentação de sua saudação. B) 

Representação da Igreja Presbiteriana em Taiwan: Rev. William J. K. Loo, 

moderador. Foi concedida a palavra ao moderador, que apresentou sua saudação 

à Assembleia Geral. ORAÇÃO: O Rev. Carlos Fernandes Meier orou em favor das 

igrejas Presbiteriana da República da Coréia e Presbiteriana em Taiwan. 

SUSPENSÃO DA SESSÃO: Às 11h20, com oração pela Reva. Jaqueline. 

REABERTURA DA SESSÃO: Às 20h05 com culto público, no qual pregou o Rev. 

Leontino Farias dos Santos, presidente da Assembleia Geral da IPI do Brasil no 

período de 1999 a 2003. HOMENAGEM: Ao final do culto, o Rev. Assir Pereira 

passou às mãos do Rev. Leontino Farias dos Santos uma placa pelo exercício da 

presidência da Assembleia Geral da IPI do Brasil (1999-2002). ENCERRAMENTO: 

A reunião foi encerrada às 21h26, com impetração da bênção pelo Rev. Leontino 

Farias dos Santos. Para constar, eu, Valdinei Aparecido Ferreira, 2º secretário, 

lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será por mim assinada e 

pelos demais membros da diretoria presentes a esta sessão. 

  

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI DO BRASIL 

– EXERCÍCIO 2003 – 2006 

Segunda Sessão 

 

DATA, HORA E LOCAL: 28 de janeiro de 2005, com início às 8h50, no templo da 

Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Sorocaba, rua XV de Novembro, 

256, Centro, Sorocaba, SP. PRESIDENTE:Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: 

Rev. Valdinei Aparecido Ferreira. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: 

Rev. Assir Pereira, presidente; Rev. Silas Silveira, 1º vice-presidente; Rev. 

Adevanir Pereira da Silva, 2º vice-presidente; Presba. Eleni Rodrigues Mender 

Rangel, 3º vice-presidente; Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, 2º secretário; Presb. 

Saulo Porto da Silva, 3o secretário. REPRESENTAÇÃO PRESBITERIAL: 

Presbitério do ABC: Rev. Abimael Lara, Presb.  Moisés José de Lima, Presba. 

Eleni Rodrigues Mender Rangel; Presbitério Amazonas: Rev. Cláudio Fernando 



Reinaldet; Presbitério Arapongas: Rev. Artêmio Langue Pauluci Júnior, Rev. 

Audenir Almeida Cristófano; Presb. Arlindo da Silva Pinto. Presbitério 

Araraquarense: Rev. Mário Sérgio de Góes, Rev. Marcelo Branco Aparecido, 

Presb. Adair Sérgio Camargo e Presb. Neuza de Souza Calderio; Presbitério 

Assis: Rev. Ari Botelho, Rev. Hélio Osmar Fernandes, Presb. Saulo Porto da Silva; 

Presbitério Bahia: Presb. Hudson Silva Carvalho, Rev. José Rômulo Magalhães 

Filho; Presbitério Bandeirante: Presb. Joel Pascoalino Ferrari, Presb. Nelson 

Lacerda da Silva, Rev. Saul Ramos de Oliveira, Rev. Fernando Bortolleto Filho; 

Presbitério Botucatu: Presb. Daniel Antonio de Oliveira, Presb. Jairo Pedroso, Rev. 

José Carlos Volpato, Rev. Levi Franco de Alvarenga; Presbitério Brasil Central: 

Rev. Eldo Fernando Machado, Presb. Leonardo Araújo, Rev. Valdeilson Casimiro 

de Oliveira; Presbitério Campinas: Rev. José Itamar de Souza Júnior, Presb. Luiz 

Ribeiro da Silva, Rev. Márcio Miranda de Oliveira, Presb. Marcos Henrique Valle 

de Castro Camargo; Presbitério Campo Grande: Presb. Hilário Albrecht, Rev. 

Marcos Kopeska Paraizo, Rev. Raul Hamilton de Souza; Presbitério Carapicuíba: 

Rev. Janailton dos Reis Santos, Presb. Mesach Antônio de Oliveira, Rev. Rubens 

Franco Lacerda; Presbitério Catarinense: Presb. Décio João Machado, Rev. 

Euclides Luís do Amaral, Reva. Regina Niura do Amaral; Presbitério Ceará: Rev. 

Áureo Rodrigues Oliveira, Rev. Rivaldo Bispo Oliveira; Presbitério Central Paulista: 

Rev. Kleuber Leal da Silva, Presb. Varlino Mariano de Souza, Rev. Glyserio Elias 

de Lelis; Presbitério Centro Oeste Paulista: Rev. Agnaldo Pereira Gomes, Presb. 

Edvander Santos Esteves, Reva. Marilda Francischini Ghiraldi, Presba. Felícia 

Forte Sobrinha; Presbitério Distrito Federal: Presb. Josué de Souza e Silva, Rev. 

Silas Silveira; Presbitério Fluminense: Rev. Silvanio Silas Ribeiro Cabrial. 

Presbitério Freguesia: Rev. Adalto Geraldo Beltrão, Presb. Moacir Benvindo de 

Carvalho, Rev. Wellington Ribeiro, Presb. João Bosco Lima; Presbitério Ipiranga: 

Rev. Assir Pereira, Presb. João Américo dos Santos, Rev. Leontino Farias dos 

Santos, Presb. Moacir Hungaro; Presbitério Leste Paulistano: Presb. Nestor Maia 

Rodrigues Campos, Rev. Nilo Sérgio da Silva, Rev. Otoniel Marinho de Oliveira 

Júnior, Presb. Paulo Francisco de Souza; Presbitério Litoral Paulista: Rev. 

Helinton Rodrigo Zanini Paes, Presb. João Batista Ribeiro de Barros, Rev. Samuel 



Franco de Menezes; Presbitério Londrina: Rev. Marco Antônio Barbosa, Rev. 

Paulo Roberto de Farias, Presba. Adiloar Franco Zemuner, Presba. Sônia Regina 

Machado dos Santos; Presbitério Maringá: Presb. Djalma Bastos César, Rev. 

Márcio Marques, Rev. Vagner Rodrigues Morais, Presb. Valdenir dos Santos 

Corrêa; Presbitério Mato Grosso-Rondônia: Presb. Benedito de Almeida, Rev. 

Denis Silva Luciano Gomes; Presbitério Mato Grosso do Sul: Rev. Ezequiel Luz, 

Rev. Jurandir Pires de Oliveira, Presb. Raimundo Pereira Leite, Presb.  Roney 

Márcio Pessoa; Presbitério Nordeste: Rev. Erivan Magno de Oliveira Fonseca 

Júnior; Presbitério Noroeste Paulista: Presb. Abedias Queiros Ribeiro, Rev. 

Antônio de Oliveira Faria, Presb. Durval Urbinatti, Rev. Osmair Martins Garcia; 

Presbitério Norte: Rev. Samuel do Prado; Presbitério Norte do Paraná: Presb. 

Carlos Donizete Esteves, Presb. Elias César Nascimento Ferreira, Rev. Reinaldo 

Almeida dos Santos, Rev. Simão Alberto Zambissa; Presbitério Novo Osasco: 

Rev. Marcos Paulo Monteiro da Cruz Bailão, Rev. Elizeu Fonda da Silva, Presb. 

Milton Pereira Magalhães; Presbitério Oeste: Presb. Altair Rossi, Rev. Marcos 

Nunes da Silva, Rev. Joézer Crott Sanches; Presbitério Oeste do Paraná: Presb. 

Dejair Palma, Rev. Edison Aparecido Gutierres; Presbitério Osasco: Presb. 

Eduardo Gouvêa Mendonça, Rev. Elias Soares Heringer, Presb. Etevaldo Barbosa 

Novaes, Rev. Paulo Cesar de Souza; Presbitério Ourinhos: Rev. Ademar Rogato, 

Presb. Maurício Rufino, Presb. Oswaldo Brito de Moraes, Rev. Silas de Oliveira; 

Presbitério Paranaense: Presb. Antônio Orozimbo, Rev. Carlos Roberto Alves de 

Souza; Presbitério Paulistano: Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues, Rev. Venício 

Nogueira, Presb. Willian Ramos; Presbitério Pernambuco-Alagoas: Rev. Laércio 

Oscar da Silva Júnior; Presbitério Presidente Prudente: Presb. Antonio Marcos 

Gonçalves, Rev. Juliano Sanchez Lopes, Presba. Mathilde Toledo Signorini, Rev. 

Paulo de Melo Cintra Damião; Presbitério Rio de Janeiro: Rev. Antônio Fernandes 

da Rocha Neto, Rev. Carlos Augusto Prado de Oliveira, Presb. Eliezer Lopes 

Jeronimo, Presb. Jessé Roechiling; Presbitério Rio Sul: Presba. Leia Bezerra 

Alves, Rev. Marcos Paulo de Oliveira, Presb. Milton Cézar Cioni Peres, Rev. 

Weber Orlando Braidotti; Presbitério Santana: Rev. Emerson Ricardo Pereira dos 

Reis, Presb. Ocimar Fernandes de Oliveria e Silva; Presbitério de São Paulo - 



Presb. Francisco de Almeida, Rev. Leonildo Silveira Campos, Presb. Paulo 

Rodrigues Costa, Rev. Filippo Blancato; Presbitério São Paulo-Minas: Rev. Jayme 

Martins de Camargo Júnior, Presb. Sérgio Ferreira de Lima, Presba. Umbelina 

Bologna; Presbitério Sergipe: Presb. Neilton Diniz Silva; Presbitério Sorocaba: 

Presb. Acir Vaz de Brito, Rev. Heitor Beranger Júnior, Presb. James Baptista, 

Reva. Jaqueline Regina Paes Ribeiro; Presbitério Sudoeste de Minas: Rev. Diogo 

Santana Rocha, Presb. Nicanor Lange Filho; Presbitério Sul de Minas: Rev. Alex 

Sandro dos Santos, Rev. Zaru Cassiano; Presbitério Sul do Paraná: Rev. Carlos 

Fernandes Méier, Rev. Jean Carlos Selleti, Presb. Salomão Bueno da Silva, 

Presb. Luiz Carlos Morosini; Presbitério Sul de São Paulo: Rev. Ezequias Pires de 

Camargo, Rev. Joaquim Francisco Ribeiro Neto, Presb. Odair Martins, Presb. 

Silvano Zanetta; Presbitério Vale do Paraíba: Rev. Lutero Alberto Gaspar, Presb. 

Jefferson Drilard, Presb. Carlos de Souza, Rev. Natanael da Mata Costa; 

Presbitério Votorantim: Presb. Eduardo Wakamoto, Rev. Jairo Honório Correia; 

REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Brasil Central: Rev. Ézio Martins de Lima; 

Sínodo Minas Gerais: Rev. Ablandino Saturnino de Souza; Sínodo Nordeste: Rev. 

Jorge Antônio Rodrigues Barbosa; Sínodo Ocidental: Presb. Jeferson Barbosa 

Borges, Sínodo Oeste Paulista: Presb. Walter Signorini; Sínodo Oriental: Rev. 

Paulo José de Carvalho Pires; Sínodo Osasco: Rev. Dimas Barbosa Lima; Sínodo 

Rio-São Paulo: Rev. Cleber Coimbra Filho; Sínodo São Paulo: Rev. Carlos 

Barbosa Sínodo Setentrional: Rev. Valdir Mariano de Souza; Sínodo Sudoeste 

Paulista: Rev. Clayton Leal da Silva; Sínodo Sul de São Paulo: Rev. Edson 

Alcântara; Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Otoniel Borges Machado. 

AUSENTES: Presb. Jonatas Silva Meneses, 1º secretário; Sínodo Borda do 

Campo; Sínodo Meridional. QUÓRUM: Havendo quorum, com a presença de 

ministros 99 e 73 presbíteros, o presidente declarou aberta a Segunda Sessão da 

4ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil do Exercício 2004-

2006. Orou o Presb. Moacir Benvindo de Carvalho. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. 

Gerson Correia de Lacerda, secretário executivo; Rev. Aury Vieira Reinaldet, 

tesoureiro; Rev. José Ilson Venâncio; Rev. Mário Ademar Fava, relator da 

Comissão de Reforma dos Documentos Legais da IPI do Brasil; REUNIÃO 



DEVOCIONAL: Foi dirigida pelo Rev. Adevanir. LEITURA DE ATA: Foram lidas e 

aprovadas as atas da sessão de abertura e da primeira sessão. HORÁRIO 

REGIMENTAL: Decide-se prorrogar a sessão até às 14h00. LICENÇA PARA 

AUSENTAR-SE: Solicitaram licença para ausentarem-se e foram atendidos os 

seguintes irmãos: Rev. Leontino Farias dos Santos, Presba. Sônia Regina 

Machado dos Santos. REGISTRO DE VOTO DE APRECIAÇÃO: Registra-se voto 

de apreciação pela colação de grau da Presba Sônia no curso de contabilidade. 

SUSPENSÃO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 14h00 para almoço. 

REABERTURA DA SESSÃO: Os trabalhos foram reiniciados às 15h15. 

RESOLUÇÕES: Quanto ao Doc. AG 021/05 - Da Comissão Especial de Reforma 

da Constituição e dos demais Textos Legais da IPI do Brasil, de 12/1/2005, a 

Assembleia Geral da IPI do Brasil RESOLVE aprovar, com a seguinte redação, os 

seguintes textos: 1) Código Disciplinar CÓDIGO DISCIPLINAR DA IGREJA 

PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL  - CAPÍTULO I  - Disposições 

Preliminares  Art. 1º - Pela autoridade recebida de Cristo, a Igreja tem o poder 

disciplinar sobre membros professos, oficiais e concílios. Art. 2º - No exercício do 

poder disciplinar, a Igreja aplicará as sanções previstas neste Código. Art. 3º - No 

exercício da disciplina, a Igreja visa à edificação dos seus membros, à remoção de 

escândalos, erros ou faltas, ao bem dos ofensores e à honra e glória de Deus. Art. 

4º - Os membros não professos recebem os cuidados espirituais da Igreja, mas 

ficam sob a disciplina direta e imediata dos pais ou responsáveis legais. - Seção I  

- Dos Fatos Puníveis - Art. 5º - 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. 6º - 

Consideram-se ofensivos à paz e unidade da Igreja, dentre outros, a insubmissão 

às autoridades eclesiásticas, 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. 7º - Em relação aos Concílios, 

são fatos puníveis, dentre outros: I - tomar decisão doutrinária ou prática que 

ofenda os princípios fundamentais adotados pela Igreja; II - proceder com evidente 

espírito de injustiça, desrespeitando disposições processuais de importância 



relevante ou aplicando sanção manifestamente desproporcional à falta; III - 

desobedecer reiteradamente às observações que, sem caráter disciplinar, o 

concílio superior fizer no exame periódico do livro de suas atas; IV - tornar-se 

desidioso no cumprimento de suas atribuições constitucionais, comprometendo o 

prestígio da Igreja ou a boa ordem dos seus trabalhos; V- adotar medidas 

comprometedoras à paz, à unidade, à pureza e ao progresso da Igreja. 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. - Seção II  - Das Sanções - Art. 9º - As sanções 

serão efetivadas formalmente pelos concílios, por meio de sentença, notificando-

se por escrito os interessados. - Art. 10 - É dever dos concílios envidar esforços 

para corrigir as falhas por meios suasórios, evitando recorrer a processo.  - Art. 11 

- Em relação aos membros da Igreja e seus oficiais, podem ser aplicadas as 

seguintes sanções: I - advertência, que consiste em admoestar o culpado, por 

escrito, exortando-o a corrigir-se, nas hipóteses de falta leve; II - suspensão da 

comunhão, que consiste no impedimento de exercer os direitos mencionados no 

Art. 18, incisos I, I e III da Constituição, e dos ofícios eclesiásticos, na hipótese de 

falta grave; III - a exclusão do rol de membros, que consiste em eliminar o faltoso 

da comunhão da Igreja, na hipótese de falta gravíssima; IV - suspensão 

temporária dos ofícios eclesiásticos, que consiste em afastar o oficial somente das 

funções do seu ofício; V - deposição de oficial, que consiste na destituição de suas 

funções. § 1º - Quando o ministro for deposto e não tiver sido excluído, será 

arrolado como membro de uma Igreja local, indicada pelo concílio. § 2º - O prazo 

da suspensão poderá ser determinado ou indeterminado, e o faltoso será 

readmitido à comunhão ou ao seu ofício quando se verificar a sua reabilitação. Art. 

12 - Nenhuma sanção ou penalidade será aplicada se não for assegurado ao 

acusado o direito de defesa e o de produzir as provas pertinentes que requerer.  

Art. 13 - Aos concílios podem ser impostas as seguintes sanções: I - advertência, 

quando verificada a ocorrência de falta ou irregularidade no desempenho de seus 

trabalhos, hipótese em que será determinada a sua correção ou reparação; II - 

intervenção com suspensão temporária de suas funções, quando não obedecida a 



determinação do inciso anterior; III - dissolução, com a extinção do concílio, 

quando forem ineficazes as sanções anteriores, pela reiteração da conduta 

faltosa. Parágrafo único - Suspenso ou dissolvido um concílio, seus membros se 

subordinarão imediatamente ao concílio disciplinador. Art. 14 - As sanções 

aplicadas aos concílios não alcançam individualmente os seus membros, mas a 

eventual responsabilidade destes será apurada, aplicando-se-lhes as sanções 

devidas. Art. 15 - As sanções devem ser aplicadas com critério, discrição e amor, 

proporcionalmente à falta cometida, levando-se em consideração as 

circunstâncias atenuantes e agravantes. § 1º - São atenuantes: a) pouca 

experiência religiosa; b) pouco conhecimento das doutrinas da Igreja;  c) influência 

maléfica do meio; d) bom testemunho anterior;  e) presença e participação nas 

atividades da Igreja; f) humildade;  g) manifestação de arrependimento com 

disposição de corrigir-se;  h) boa fé;  i) confissão voluntária. § 2º - São agravantes: 

a) relevante experiência religiosa; b) considerável conhecimento das doutrinas da 

Igreja; c) influência benéfica do meio; d) maus antecedentes; e) negligência nas 

atividades da Igreja; f0 arrogância; g) contumácia.  - CAPÍTULO II - Do Processo - 

Seção I - Da Competência - Art. 16 – Compete ao Conselho processar e julgar 

membros professos, presbíteros e diáconos. Art. 17 – Compete ao Presbitério: I - 

processar e julgar os ministros e Conselhos de sua jurisdição; II - julgar em grau 

de recurso as decisões do Conselho. Art. 18 – Compete ao Sínodo: I - processar e 

julgar os Presbitérios de sua jurisdição; II - julgar em grau de recurso as decisões 

do Presbitério. Art. 19 – Compete à Assembleia Geral: I - processar e julgar os 

Sínodos; II - julgar em grau de recurso as decisões dos Sínodos.  Art. 20 – 

Quando um concílio tomar conhecimento de fato atribuível à pessoa sujeita à 

jurisdição de outro concílio, encaminhar-lhe-á denúncia acompanhada de 

informações e documentos úteis ao seu julgamento. § 1º – Recebida a denúncia, o 

concílio processará o seu julgamento, se não preferir prorrogar a competência do 

concílio informante para fazê-lo. § 2º – Na omissão dos agentes indicados nos 

artigos 16, 17 e 18, a Assembleia Geral terá sua competência ampliada para 

conhecer e instaurar o processo disciplinar, de ofício ou por qualquer 

representação.  - Seção II  - Do Impedimento e Da Suspeição - Art. 21 - São 



impedidos de participar do julgamento: I - o cônjuge e o parente consangüíneo ou 

afim até o terceiro grau civil; II - os que participaram do julgamento no concílio 

inferior; III - os que serviram de procurador ou testemunha; IV - os que tiverem se 

ausentado das sessões sem o prévio consentimento do concílio. Parágrafo único – 

A argüição de impedimento será declarada de ofício ou apresentada pelas partes, 

sob pena de nulidade. Art. 22 - São suspeitos de participar no julgamento os que: I 

- tiverem qualquer interesse direto e pessoal na decisão da causa; II - estiverem 

comprovadamente incompatibilizados com o acusado; III - houverem manifestado 

a estranhos sua opinião sobre o mérito da causa. § 1o - A argüição de 

impedimento e de suspeição será apresentada, pelas partes, na primeira 

audiência a que o acusado comparecer, sob pena de preclusão. § 2o - Rejeitada a 

argüição, o acusado poderá interpor recurso de agravo. Art. 23 - Quando se tratar 

de Conselho, se o afastamento por impedimento ou suspeição importar em 

anulação do quorum, será o processo remetido incontinenti ao Presbitério. - Seção 

III - Dos Procedimentos - Art. 24 - Todo processo poderá ser instaurado mediante: 

I - queixa, quando o fato é comunicado pelo próprio ofendido; II - denúncia, 

quando o fato é comunicado por outra pessoa; III - de ofício, quando não houver 

denúncia ou queixa, mas o concílio tomar conhecimento de falta e entender 

necessária a instauração de processo para a honra do Evangelho. § 1o – As 

partes em qualquer processo são o autor, que é a IPIB, e o acusado. § 2o – 

Nenhum processo será instaurado sem que o concílio, depois das devidas 

averiguações, julgue necessário fazê-lo para a honra do Evangelho e, no caso de 

queixa, obedecidas as medidas indicadas em Mateus 18:15 e 16. § 3º - Nenhum 

processo será instaurado decorrido mais de um ano do conhecimento da falta 

cometida. § 4º - Nenhum órgão da Igreja poderá deixar de apreciar ou dar 

seguimento à queixa ou denúncia em razão de vício formal ou de incompetência 

funcional, devendo, para eficácia da disciplina eclesiástica, promover as correções 

necessárias ao conhecimento, processamento ou encaminhamento da 

representação, queixa ou denúncia ao órgão competente. Art. 25 - Os concílios 

devem agir com cautela quando a acusação revelar parcialidade do acusador ou 

quando este se encontrar sob disciplina ou respondendo a processo, ou quando 



se revelar imprudente, irascível ou proceder de modo temerário e malicioso. Art. 

26 - O queixoso ou denunciante será previamente advertido de que, tendo 

conhecimento da falsidade da acusação, estará sujeito a processo disciplinar.  Art. 

27 - Recebida a queixa ou denúncia pelo concílio competente, este, em até trinta 

dias, decidirá sobre a instauração do processo, após examinar a seriedade e 

legitimidade da acusação, designando, dentre seus membros, uma Comissão 

Processante, composta de, no mínimo, um relator e dois membros, nomeando-se 

dentre eles o secretário e respectivos suplentes. O número dos componentes será 

sempre ímpar. § 1o - Correndo o processo perante o Conselho, poderá ser 

dispensada a nomeação de Comissão Processante. § 2o - Instaurado o processo, 

o presidente fará ver aos membros do concílio a gravidade de suas funções de 

juízes da Igreja de Cristo, lembrando-lhes as palavras de Gálatas 6:1. Art. 28 - 

Instaurado o processo, a Comissão Processante citará o acusado para vir 

defender-se em dia, hora e local previamente designados. § 1º– O mandado 

conterá todos os termos da acusação, bem como a indicação de que o acusado  

poderá constituir procurador membro de igreja de tradição reformada, que o 

defenda no curso do processo. § 2o – Ao acusado assiste o direito de defender-se 

por escrito, quando não puder comparecer por motivo de força maior, devendo a 

defesa ser encaminhada à Comissão Processante antes da primeira audiência. § 

3º – Não sendo encontrado para citação pessoal, o acusado será citado por edital 

publicado uma vez em O Estandarte, órgão oficial da Igreja, com o prazo de 

quinze dias a contar da data da sua expedição. Art. 29 – O processo terá rito 

sumário quando: I - o acusado confessar a falta; II - comparecer e recusar 

defender-se; III - se recusar a comparecer; IV - qualquer membro, por suas 

atitudes, afrontar o concílio que sobre ele tem jurisdição; V - o membro, sem 

motivo justo, se recusar a prestar depoimento como testemunha. Parágrafo único 

– Nessas situações, e tomado por termo sua confissão, sendo o caso, o concílio 

proferirá de imediato a sentença, registrando-a em ata. Art. 30 – O processo terá 

rito ordinário quando: I - houver contestação; II - o acusado for concílio ou oficial 

da Igreja. Art. 31 – O processo de rito ordinário terá o seguinte curso: I - 

interrogatório do acusado; II - inquirição das testemunhas; III - realização de 



diligências várias; IV - alegações finais; V - julgamento e prolação da sentença. 

Parágrafo único - O processo deverá estar concluído até noventa dias após a sua 

instauração. Art. 32 - Produzidas as provas requeridas pelo queixoso ou 

denunciante e pelo acusado, depois de julgadas pertinentes e necessárias pela 

Comissão Processante, o relator apresentará o parecer da Comissão, opinando 

pela procedência ou improcedência da acusação e pela penalidade aplicável. 

Parágrafo único - O membro cujo voto for contrário ao parecer da Comissão 

poderá emiti-lo em separado. Art. 33 - O concílio poderá suspender 

preventivamente o acusado, na oportunidade do Art. 27,  sem que essa medida 

constitua penalidade. Art. 34 - Os membros da Comissão Processante não 

perderão o direito de tomar parte no julgamento. Art. 35 - Os concílios 

comunicarão aos acusados as sanções impostas, informando o direito de recurso 

que lhes assiste. Art. 36 - Publica-se a deposição e a exclusão; pode deixar de se 

publicar a suspensão; não se publica a advertência.  - Seção IV - Das Provas - Art. 

37 - Para provar qualquer acusação é necessário o testemunho inconteste de pelo 

menos duas testemunhas ou, excepcionalmente, de uma, quando corroborado por 

indícios veementes. Art. 38 - Poderão servir de testemunhas  pessoas idôneas § 

1o - O relator advertirá as testemunhas do dever de dizerem a verdade, sob pena 

de sofrerem a penalidade prevista por falso testemunho. § 2o - 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. 39 - Os membros professos não poderão eximir-se do dever de depor, uma 

vez intimados, e a desobediência importará em sanção. Art. 40 - 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, na presença do acusado, salvo 

se este não comparecer ou, em caso de Carta Precatória, reduzidos a termo seus 

depoimentos, pelo secretário. Art. 41 - Não serão obrigados a depor um contra o 

outro o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins até o terceiro grau civil.  Art. 

42 - As testemunhas poderão ser recusadas por impugnação das partes, cabendo 

à Comissão Processante julgar a procedência da impugnação. Art. 43 - Nenhuma 

testemunha poderá assistir ao depoimento de outra. Art. 44 - Qualquer contradita 



ou impugnação à testemunha somente será admitida antes de tomado o seu 

depoimento. Art. 45 - Uma testemunha poderá ser inquirida por outro concílio, em 

razão de distância, por Carta Precatória. Art. 46 - Será admitida acareação entre o 

acusado e o ofendido, entre o acusado e as testemunhas, entre as testemunhas e, 

também, entre os acusados, quando for o caso. Art. 47 - Poderão ser juntados aos 

autos os documentos assinados, cuja autenticidade não seja posta em dúvida.  - 

CAPÍTULO III - Dos Recursos e da Revisão - Art. 48 - Pelo recurso, o vencido 

provoca um novo exame da causa no concílio superior. § 1º - São os seguintes os 

recursos admitidos: agravo, apelação, extraordinário e de ofício. § 2º - O recurso 

deverá ser feito em requerimento fundamentado e entregue ao presidente do 

concílio recorrido, que encaminhará as providências cabíveis. § 3º - O prazo para 

responder é igual ao da interposição do recurso. Art. 49 - Quando um recurso 

subir ao concílio superior, o inferior remeterá com ele todos os termos do 

processo, devendo o novo julgamento ater-se à matéria nele contida. 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 - A decisão proferida no recurso deverá ser remetida ao 

concílio de origem. Art. 52 - Caberá recurso de agravo, no prazo de dez dias, da 

decisão que rejeitar o impedimento ou suspeição argüidos e da que cercear direito 

de defesa. Parágrafo único – O agravo, a critério do acusado, poderá ser retido 

nos autos do processo ou remetido de imediato para apreciação do Concílio 

pertinente. Art. 53 - Caberá recurso de apelação, no prazo de quinze dias, quando 

o vencido não se conformar com a sentença que julgar o mérito da causa. § 1º - 

São razões suficientes para a apelação qualquer irregularidade prejudicial à 

defesa, erro, injustiça ou prejuízo manifestos no correr do processo. § 2º - A 

apelação não terá efeito suspensivo, exceto quando houver risco de prejuízos 

irreparáveis ou de difícil reparação, antes do julgamento do recurso, sendo 

relevante a sua fundamentação, ficando a Comissão Executiva com a 

competência para decidir quanto ao efeito suspensivo. § 3º - Perderá o direito de 

apelar a pessoa que se recusar defender-se perante o concílio inferior. Art. 54 - O 

concílio recorrido encaminhará a apelação e suas razões ao concílio superior nos 



seguintes prazos: dez dias no caso do Conselho, vinte dias no caso do Presbitério, 

e trinta dias no caso do Sínodo, a partir da data em que foi protocolada.  Art. 55 - 

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. 56 - Recebida a apelação, nomear-se-á um relator que, no prazo 

determinado, fará o seu relatório e emitirá seu voto preliminar. Art. 57 - O 

julgamento da apelação obedecerá à seguinte ordem: I - leitura do relatório e voto 

(de admissibilidade); II - defesa do apelante;III - réplica do apelado; IV - tréplica do 

apelante; V - voto (de mérito) do relator; VI - chamada nominal para proferir o voto, 

que poderá ser fundamentado. Art. 58 - Caberá recurso extraordinário, no prazo 

de quinze dias, à Assembleia Geral quando: a) a causa versar sobre matéria 

interpretativa de norma constitucional; b) os concílios inferiores deixarem de 

cumprir, no processo, leis ou resoluções da Assembleia Geral, ou as contrariarem; 

c) houver divergência jurisprudencial dos concílios inferiores. Parágrafo único - O 

processamento do recurso extraordinário será idêntico ao da apelação. Art. 59 – 

Caberá recurso de ofício nos casos de deposição e exclusão de oficiais e 

dissolução de concílios. Parágrafo único - O processamento do recurso de ofício 

será idêntico ao da apelação. Art. 60 - A decisão do concílio superior poderá 

confirmar, derrogar ou revogar a sentença, ou ainda mandar proceder um outro 

julgamento. Art. 61 - Caberá a revisão quando, baseado em novas provas, o 

vencido requerer nova decisão ao concílio que proferiu a sentença. - CAPÍTULO 

IV - Da Reabilitação - Art. 62 – Toda pessoa disciplinada terá direito de solicitar 

reabilitação, desde que apresente suficientes provas de arrependimento e 

testemunho satisfatório, depois de prazo considerável. Art. 63 - A reabilitação de 

oficiais excluídos não os restaura aos ofícios anteriores. Art. 64 - A reabilitação do 

ministro será gradativa: admissão à Santa Ceia, licença para pregar e reintegração 

no ministério. Parágrafo único - A reabilitação dependerá de prazo considerável, 

procedimento exemplar e pronunciamento favorável da igreja em que estiver 

arrolado. Art. 65 - A reabilitação será efetuada pelo concílio que proferiu a 

sentença, ou por outro congênere, mediante prorrogação de competência. - 

ORAÇÃO: Após a aprovação do Código Disciplinar, orou agradecendo a Deus 



pelo trabalho concluído o Rev. Silvanio Silas Ribeiro Cabrial. VOTOS 

CONTRÁRIOS: Os seguintes conciliares: Presbítero Dejair Palma e Rev. Edison 

Gutierres (Presbitério Oeste do Paraná), Presb. Neilton Diniz (Presbitério Sergipe), 

Rev. Clayton Leal da Silva (Sínodo Sudoeste Paulista) registraram votos 

contrários à aprovação do art.63. Os conciliares Rev. Valdeilson Casimiro de 

Oliveira, Rev. Eldo Fernando Machado e Presb. Leonardo Araújo (Presbitério 

Brasil Central) registraram voto contrário à aprovação do art. 63 como segue: “A 

imposição de mãos de um Concílio legítimo, Conselho ou Presbitério não guardam 

hierarquia entre si, são do mesmo valor; que o art. 63 fere o espírito das Escrituras 

Sagradas; que o artigo fere a estrutura Reformada de Igreja; que o conceito de 

sacerdócio universal dos crentes é desvalorizado, pois como está o artigo, o 

mesmo dá ao leitor e aplicador do Código Disciplinar a liberdade de valorizar um 

ofício – de presbítero docente ou ministro, em detrimento do outro – do presbítero 

regente ou simplesmente presbítero e ou diácono.”   2) Código Eleitoral – 

CÓDIGO ELEITORAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL - CAPÍTULO I -  Da candidatura - Art. 1º - Para cumprir as funções 

previstas pela Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil (Art. 

119 da Constituição da IPIB), facultar-se-á que presbíteros e ministros da Igreja, 

em pleno gozo dos direitos de seu ofício, se candidatem a ocupar os cargos da 

diretoria da Assembleia Geral. Art. 2º - Todas as candidaturas devem ser 

registradas até quatro meses antes da realização do pleito, com apoio expresso 

do Presbitério ao qual o candidato ou sua igreja estiver jurisdicionado. § 1º - O 

apoio imprescindível do Presbitério coloca o candidato como um dos seus 

representantes à reunião da Assembleia Geral. § 2º - Desejando obter o apoio de 

outros Presbitérios, os candidatos poderão comparecer perante eles, mesmo que 

não façam parte do seu plenário. Art. 3º - O registro da candidatura, que deverá 

ser colegiada, indicará com precisão a composição do colegiado, com nomes dos 

candidatos e respectivos cargos, porém os votos serão computados 

individualmente.§ 1º - A substituição de nomes, vencido o prazo de inscrição, em 

caso de impossibilidade do candidato, será recebida pelo presidente da Comissão 

Eleitoral, que examinará se a candidatura está apoiada pelo concílio legítimo (Art. 



2º) e em tempo de ser encaminhada aos Presbitérios. § 2º – No caso da 

candidatura não preencher o disposto no caput, a Assembleia Geral decidirá sobre 

a eleição do candidato substituto. Art. 4º - O registro da candidatura deverá ser 

feita em livro próprio da Comissão Eleitoral, nomeada pela Comissão Executiva 

um ano antes do pleito. Parágrafo único - A Comissão Eleitoral publicará, trinta 

dias após a sua nomeação, o edital competente em que disciplinará quanto à 

forma, prazo, local de inscrição e normas. - CAPÍTULO II - Da promoção eleitoral - 

Art. 5º - Somente após o devido registro, poderá o colegiado usar o espaço que o 

órgão oficial da Igreja (“O Estandarte”) e os outros meios de comunicação da IPIB 

deverão reservar para a correspondente promoção eleitoral. - Art. 6º - A promoção 

eleitoral, de que trata o artigo anterior, assegurará tratamento igual a todos os 

candidatos, obedecendo as normas estabelecidas previamente pela Comissão 

Eleitoral. Parágrafo único - O critério para autorizar ou não a publicação oficial se 

cingirá à preocupação com a unidade e a paz da Igreja, ouvida a Comissão 

Eleitoral. Art. 7º - Visando subsidiar as chapas concorrentes em sua promoção 

eleitoral, a previsão orçamentária para o exercício em que acontecer o respectivo 

processo deverá contemplar verba específica, obrigatoriamente, cuja quantia será 

fixada pela Comissão Executiva da Assembleia Geral. § 1° – Esta verba será 

liberada somente no dia imediatamente posterior ao encerramento das inscrições, 

e será dividida em partes iguais entre as chapas inscritas. § 2° - As chapas, sob 

pena de impugnação de candidatura, deverão registrar todo o movimento 

financeiro de campanha, em livro caixa, e apresentá-lo à Comissão Eleitoral, até 

30 dias após a data da eleição. § 3° - A Comissão Eleitoral julgará as respectivas 

prestações de contas, prestando relatório detalhado à Assembleia Geral, 

contendo, de maneira clara e inequívoca, o valor de entradas e saídas registrado 

nas contas de cada chapa. § 4° – O saldo porventura existente deverá ser 

entregue à Tesouraria da IPIB. Art. 8º - Das decisões da Comissão Eleitoral 

caberá recurso à Comissão Executiva da Assembleia Geral. - CAPÍTULO III - Da 

votação - Art. 9º - A votação se dará nos Presbitérios (Art. 119 da Constituição) e 

obedecerá o seguinte critério: I - a reunião será extraordinária, convocada para o 

mesmo dia e hora (horário de Brasília) determinados pela Comissão Eleitoral em 



todos os Presbitérios, até 120 dias antes da realização da reunião da Assembleia 

Geral, na qual se dará a posse dos eleitos; II - o voto será secreto e poderá ser 

dado ao colegiado ou a cada cargo, individualmente, a cada candidato; III - as 

cédulas terão modelo preparado pela Comissão Eleitoral e encaminhado aos 

Presbitérios juntamente com a folha de apuração e normas a serem observadas.  

§ 1º - Quando uma cédula apontar os dois tipos de votos, será considerada nula. § 

2º - Quando não aparecer voto para um determinado cargo, na votação individual, 

computar-se-á como voto em branco. - CAPÍTULO IV -  Da apuração dos votos - 

Art. 10 – A apuração será feita pela Diretoria do Presbitério. Art. 11 – De cada 

presbitério será computado apenas um voto, que será registrado na folha de 

votação oficial, encaminhada pela Comissão Eleitoral. § 1° - O processo de 

votação e a apuração dos votos deverão ser feitos de forma clara e inequívoca 

possibilitando recontagem de votos, revisões ou recursos. § 2° - Somente se 

admitirão recursos manifestados no prazo de trinta dias após a proclamação dos 

eleitos, sob pena de preclusão. Art. 12 – Além das impugnações habituais, 

também serão impugnados os votos dados a colegiados que não registraram suas 

candidaturas. Art. 13 - O resultado da apuração no Presbitério será de imediato 

enviado à Comissão Eleitoral que fará a contagem final. Art. 14 – Serão 

considerados eleitos os candidatos que obtiverem a maioria simples dos votos dos 

Presbitérios. Parágrafo único – Ocorrendo empate, será considerado eleito   

candidato com  maior tempo de presbiterato regente e/ou docente na IPI do Brasil.  

- CAPÍTULO V - Da proclamação e da posse dos eleitos - Art. 15 - A proclamação 

dos eleitos será feita pela Comissão Eleitoral, publicando-se o resultado no órgão 

oficial da IPIB (“O Estandarte”), na edição imediatamente posterior à eleição, 

informando o resultado por presbitério e encaminhando-o à Assembleia Geral para 

a devida posse.  Parágrafo Único - O Secretário Geral expedirá correspondência 

aos presidentes de Presbitério informando o resultado da eleição.  Art. 16 - Após a 

proclamação a Diretoria eleita nomeará uma comissão de transição, a qual terá 

acesso a toda documentação, informações e demais assuntos relacionados à vida 

da igreja, até a sua posse. Art. 17 - Os casos omissos serão resolvidos pela 

Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Art. 18 – Ficam 



revogadas todas as disposições anteriores. VOTOS CONTRÁRIOS: Registraram 

votos contrários os seguintes conciliares: Rev. Leonildo Silveira Campos e Filippo 

Blancato (Presbitério de São Paulo) nos seguintes termos: “solicitamos, 

respeitosamente, registrar o nosso voto contrário à aprovação do Código Eleitoral 

da IPIB por julgar que: a) Desperta paixões eleitoreiras que não ajudam a 

construção da unidade da IPIB; b) Desperta partidarismo, facilitando o conflito e 

impede a conciliação de possíveis facções ao redor de uma plataforma comum; c) 

Por ser de difícil operacionalidade, consumindo tempo e dinheiro, recursos tão 

escassos, que poderiam ser melhor empregados na obra de evangelização e 

missão; d) Porque, depois de todo esforço e de gastos, os resultados serão os 

mesmos alcançados em uma eleição na abertura da Assembleia Geral”. O Presb. 

Paulo Francisco de Souza, Presbitério Leste Paulistano, registrou voto contrário 

como segue: “O artigo 3º da forma como aprovado ensejará a eleição do 

presidente de uma chapa e do vice-residente de outra chapa e assim por diante, 

inviabilizando uma direção coesa em prejuízo da própria IPI do Brasil. Resultará 

no desmantelamento da chapa registrada, com a inserção de pessoas que se 

tornaram desafetas no processo eleitoral”. REPRESENTAÇÃO: Às 15h55, o Rev. 

Carlos Barbosa assumiu a representação do Sínodo de São Paulo; 3) Estatuto da 

Igreja Nacional – ESTATUTO IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL - CAPÍTULO I -  DA NATUREZA, SEDE E FINS - Art. 1º - A IGREJA 

PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL, organizada em primeiro de 

agosto de mil novecentos e três, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

cujo Estatuto foi inscrito sob o número quinhentos e sete (507), no Registro Geral 

e de Imóveis da Primeira Circunscrição da Capital do Estado de São Paulo, em 

dezenove de janeiro de mil novecentos e dezessete, reformado nas seguintes 

datas: em três de fevereiro de mil novecentos e vinte e dois e em nove de 

fevereiro de mil novecentos e quarenta e cinco, conforme registro feito sob número 

dois mil quinhentos e treze (2.513), no livro “A”, nº 5, no Cartório do Primeiro 

Ofício de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo-SP; em seis de junho 

de mil novecentos e sessenta e sete, conforme registro sob número quinze mil 

duzentos e cinqüenta (15.250) , no livro “A”, nº17, do mencionado Cartório; em 



vinte e um de novembro de mil novecentos e oitenta e seis, e em treze de 

novembro de mil novecentos e noventa e nove, e finalmente reformado em 28 de 

janeiro de 2005 é uma instituição religiosa, sem fins lucrativos,  nos termos do Art. 

44, inciso IV do Código Civil Brasileiro, que abrange todas as igrejas locais de sua 

denominação, estabelecidas no Brasil e com elas constitui uma federação, que se 

rege por este Estatuto, por sua Constituição e pela Confissão de Fé de 

Westminster, adotada no ato de sua fundação como fiel exposição das doutrinas 

contidas na Bíblia Sagrada. Art. 2º - A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, 

doravante denominada “Igreja”, tem sede e foro na Capital do Estado de São 

Paulo e duração indeterminada. Art. 3º - A Igreja tem por fim: I - cultuar e glorificar 

a Deus; II - proclamar o Evangelho de Cristo e promover o Seu Reino, o ensino e 

a prática das Sagradas Escrituras; III – desenvolver e incentivar o 

aperfeiçoamento da vida cristã e da promoção humana; IV – ensinar, na Igreja, a 

incompatibilidade entre a Fé Cristã e a confissão maçônica; V - sustentar os 

pastores, missionários e outras pessoas que os seus concílios chamarem para a 

evangelização no país e no exterior; VI - organizar, administrar e custear 

estabelecimentos de ensino teológico ou para instrução religiosa ou secular; VII – 

estabelecer projetos e programas que visem à promoção humana e à cidadania; 

VIII - editar jornais evangélicos, folhetos e livros religiosos destinados à 

propagação do Evangelho; IX - auxiliar, através de empréstimos e donativos, na 

edificação de templos, casas pastorais e escolas nas igrejas locais. Art. 4º - A 

Igreja poderá manter instituições religiosas ou missionárias em outros países, bem 

como neles adquirir bens a ela destinados. CAPÍTULO II - DO PATRIMÔNIO - 

Art.5º - O patrimônio da Igreja compõe-se dos bens que atualmente possui e de 

outros que vier a adquirir ou a receber por doação, legado,  compra ou qualquer 

outro modo. Art. 6º - A Igreja manter-se-á com os rendimentos dos bens que 

constituem o seu patrimônio, com as contribuições das igrejas locais, fixadas por 

seus órgãos competentes e por ofertas voluntárias que receber. Art. 7º - Todos os 

bens e rendimentos da Igreja serão aplicados exclusivamente na realização de 

seus fins, previstos no art. 3.º, de acordo com o orçamento anual que aprovar. Art. 

8º - A aquisição, alienação e oneração dos bens imóveis da Igreja dependem de 



aprovação da Assembleia Geral. CAPÍTULO III - DA ASSEMBLEIA GERAL - Art. 

9º - A Assembleia Geral é o concílio superior e o órgão de unidade da Igreja, 

sendo constituída por representantes sinodais, eleitos pelos Presbitérios. Art. 10 - 

A Diretoria da Assembleia Geral compor-se-á de: presidente, dois vices-

presidentes e dois secretários eleitos dentre seus membros, para um mandato de 

quatro anos. Art. 11 - Compete ao presidente: I. Convocar as reuniões ordinárias e 

extraordinárias da Assembleia Geral conforme preceitua a Constituição; II. Presidir 

as reuniões e fazer observar o Regimento Interno; VIII. Nomear comissões, salvo 

nos casos em que o Concílio decidir o contrário. Art. 12 - Compete ao 1º vice-

presidente substituir o presidente em seus impedimentos; na sua ausência, o 2º 

vice-presidente o substituirá. Parágrafo único – No impedimento do 1º e do 2º 

vice-presidentes, o Secretário Geral assumirá a presidência e, prevalecendo o 

impedimento, este conduzirá o Concílio na recomposição da Diretoria. Art. 13 - 

Compete ao 1º secretário elaborar as atas das reuniões da Assembleia Geral 

conforme suas normas e encaminhá-las ao Secretário Geral para as providências 

cabíveis. Art. 14 - Compete ao 2º secretário: I. Substituir o 1º secretário. II. 

Organizar o rol dos membros da Assembleía Geral e verificar a presença no início 

de cada sessão; III. Ler os documentos, quando solicitado pelo presidente; IV. 

Transcrever nos livros de atas dos Sínodos, da Comissão Executiva, das 

Secretarias  e de outros Departamentos da Igreja, o parecer aprovado pela 

Assembleia Geral que será assinado pelo presidente. Art. 15 – A Assembleia 

Geral reunir-se-á ordinariamente pelo menos de dois em dois anos, por 

convocação do presidente ou pelo seu substituto legal, e extraordinariamente por 

decisão da Comissão Executiva da Assembleia Geral ou a requerimento de 

membros que constituem o seu quorum. Art. 16 – O quorum da Assembleia Geral 

é formado por um terço dos ministros e um terço dos presbíteros, representando 

pelo menos dois terços dos Sínodos. Art. 17 - Nos intervalos de suas reuniões a 

Assembleia Geral é representada por sua Comissão Executiva, a quem compete 

velar pela fiel observância e execução das deliberações conciliares, podendo 

decidir sobre casos urgentes, ad referundum da reunião seguinte. Art. 18 – Em 

cada reunião ordinária, a Comissão Executiva apresentará um relatório dos 



trabalhos realizados sob a sua gestão, o balancete da tesouraria, a estatística 

geral da Igreja e as decisões tomadas ad referendum. CAPÍTULO IV -     DA 

ADMINISTRAÇÃO - Art. 19 – A Comissão Executiva da Assembleia Geral é o 

órgão de administração da Igreja e a ela compete: I – Executar as decisões da 

Assembleia Geral; II – Nomear os membros das Secretarias, Assessorias, 

Comissões e outros Departamentos da Igreja; III – Aprovar o orçamento anual da 

Igreja; IV – Contratar e demitir empregados da Igreja; V – Propor à Assembleia 

Geral medidas que julgar convenientes para o desenvolvimento da Igreja; VI – 

Decidir sobre a convocação da Assembleia Geral. Art. 20 – Compete ao 

presidente, além das atribuições especificadas no Art. 11: I -  representar a Igreja 

ativa e passivamente, em juízo ou fora dele. II – outorgar, juntamente com o 

tesoureiro, procurações para os fins definidos no art. 23 e seus parágrafos. Art. 21 

– O Secretário Geral e o Tesoureiro da Igreja serão eleitos na forma estabelecida 

na Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Art. 22 – Compete 

ao Secretário Geral: I – executar, implementar e diligenciar pelo cumprimento das 

decisões da Assembleia Geral e de sua Comissão Executiva; II – substituir o 

presidente nos casos previstos no Art. 12; III – publicar em “O Estandarte”, órgão 

oficial da Igreja, o resumo das atas da Assembleia Geral e de sua Comissão 

Executiva, contendo claramente as suas decisões; IV – organizar e manter o 

arquivo de documentos oficiais da Igreja; V – organizar, juntamente com a 

Diretoria, as reuniões da Comissão Executiva e da Assembleia Geral; VI – 

representar a Igreja por delegação do presidente. Art. 23 – Compete ao 

Tesoureiro: I – receber e registrar as receitas financeiras da Igreja, 

responsabilizando-se pela sua guarda e movimentação; II - efetuar os pagamentos 

regulares e os autorizados pela Comissão Executiva; III - ter as contas em ordem 

e em dia, e apresentá-las com o respectivo balancete e documentos, sempre que 

lhe ordene o Comissão Executiva; § 1º - As contas bancárias serão abertas em 

nome da Igreja, sendo obrigatória a assinatura conjunta do tesoureiro e do 

presidente para sua movimentação § 2º - A abertura de contas bancárias, 

aplicação em instituições financeiras e levantamento de empréstimos somente 

serão feitos com a autorização da Comissão Executiva.  Art. 24 - No exercício de 



suas funções administrativas nenhum membro da Diretoria da Assembleia Geral 

será remunerado nem fará jus a qualquer parcela do patrimônio da Igreja ou de 

suas receitas. CAPÍTULO V -    DISPOSIÇÕES GERAIS - Art. 25 – Os membros 

da Igreja não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações que os 

seus representantes assumirem em nome dela. Art. 26 – Ocorrendo divisão da 

Igreja, seus bens continuarão pertencendo à parte que se mantiver fiel à origem, 

tradição, princípios constitucionais e aos símbolos doutrinários, mencionados no 

Art. 1º. Parágrafo único - Na hipótese de todos os membros de uma igreja local 

renunciarem aos símbolos doutrinários da Igreja, todos os seus bens terão a 

destinação  que for decidida pela Assembleia Geral. Art. 27 - No caso de 

dissolução da Igreja, serão os bens, depois de pagas as dívidas, destinados à 

instituições por ela mantidas. Art. 28 – O presente Estatuto poderá ser alterado em 

qualquer tempo pelo voto concorde de dois terços dos membros presentes à 

Assembleia Geral. Art. 29 – Os casos omissos serão resolvidos à luz das normas 

e princípios adotados pela Constituição da Igreja. Art. 30 – O presente Estatuto, 

aprovado pela Assembleia Geral da Igreja, passará a vigorar após registro no 

Cartório competente, revogadas as disposições em contrário, ressalvada a 

composição da atual Diretoria até o término de seu mandato. 4) Estatuto das 

Igrejas Locais. PADRÃO DE ESTATUTO PARA AS IGREJAS LOCAIS - 

CAPÍTULO I - Da Igreja (Natureza, Sede e Fins) - Art. 1º - A IGREJA 

PRESBITERIANA INDEPENDENTE DE.....................,nos artigos seguintes 

denominada simplesmente “Igreja”, é uma instituição religiosa cristã,  sem fins 

lucrativos, de tradição reformada, fundada nos princípios presbiterianos de 

doutrina e governo, de tempo e duração indeterminados, organizada e mantida de 

acordo com as disposições constitucionais e legais da Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil. Art. 2º - A Igreja é constituída de cristãos admitidos 

regularmente, juntamente com seus filhos, menores e dependentes legais, em 

número ilimitado, de ambos os sexos, de qualquer nacionalidade ou condição 

social, que aceitam voluntariamente as suas doutrinas, sistema de governo e 

disciplina, para os fins mencionados no Art. 3º. Art. 3º - A Igreja tem por fim o culto 

a Deus, a promoção do seu Reino, o ensino e a prática das Sagradas Escrituras 



do Antigo e Novo Testamento, a proclamação do Evangelho, o aperfeiçoamento 

da vida cristã, a promoção humana e a ministração do ensino secular. Parágrafo 

único – A Igreja poderá criar associações a ela vinculadas, com personalidade 

jurídica própria, para desenvolver atividades específicas, dentro do seu programa 

de trabalho. Art. 4º - A Igreja tem sua sede e foro em......................., incorpora-se 

juridicamente para poder adquirir, possuir, alienar e administrar o seu patrimônio 

e, nesse caráter civil, reger-se-á pelo presente Estatuto. CAPÍTULO II - Dos 

Membros - Seção I - Disposições Preliminares - Art. 5º - São membros da Igreja as 

pessoas batizadas, regularmente admitidas em seu rol. Parágrafo único - A 

Assembleia da Igreja será constituída somente pelos seus membros professos, 

em plena comunhão. Seção II – Dos Direitos e dos Deveres - Art. 6º – São direitos 

dos membros: I - receber os sacramentos, observadas as Ordenações Litúrgicas; 

II - participar da Assembleia da Igreja; III - votar e ser votado, observado o 

disposto na Constituição da Igreja                  Presbiteriana Independente do Brasil 

(Arts. 59 e 64); IV - participar dos cultos e de atividades espirituais, sociais, 

recreativas e culturais; V - receber instrução religiosa, orientação e assistência 

espiritual. Parágrafo único - Os direitos mencionados nos incisos I, II e III podem 

ser suspensos: por sentença disciplinar; por medida administrativa, quando o 

Conselho chegar à conclusão de que eles, embora moralmente inculpáveis, não 

conservam mais a fé professada.  Art. 7º - São deveres dos membros da Igreja: I - 

viver de acordo com a doutrina e prática das Sagradas Escrituras do Antigo e do 

Novo Testamento; II - testemunhar e propagar a Fé Cristã; III - sustentar moral e 

financeiramente a Igreja e suas instituições; IV - participar ativamente da vida 

eclesiástica; V - submeter-se à autoridade da Igreja; VI - apresentar ao batismo 

seus filhos e dependentes menores; VII - participar da Assembléia; VIII – cumprir o 

presente Estatuto e as demais normas legais da Igreja Presbiteriana Independente 

do Brasil. Parágrafo único - Mediante justificativa ao Conselho, é facultativa a 

participação dos membros que compõem as Congregações nas Assembléias da 

igreja. Seção III - Da Admissão - Art. 8º - A admissão à jurisdição da Igreja se faz 

mediante: I - profissão de fé, para os que tiverem sido batizados na infância; II - 

profissão de fé e batismo; III - transferência ou jurisdição sobre os que vierem de 



outras comunhões reconhecidas; IV - reabilitação dos que houverem sido 

excluídos da Igreja; V - deliberação do Presbitério. § 1º - Não serão arroladas as 

pessoas que pertençam à maçonaria ou a qualquer sociedade esotérica. § 2º - A 

profissão de fé de menores não batizados na infância depende de consentimento 

expresso dos pais ou responsáveis legais. Art. 9º - A admissão ao rol de membros 

não professos se faz por meio de: I - batismo; II - transferência dos pais ou 

responsáveis legais; III - jurisdição assumida sobre os pais ou responsáveis legais, 

desde que tenham sido batizados. Seção IV – Da Transferência - Art. 10 - A 

transferência de membros professos far-se-á por carta ou jurisdição a pedido, 

comunicando-se, em qualquer caso, à Igreja de origem. § 1o - A carta de 

transferência, que terá validade de um ano, será solicitada pelo membro com a 

indicação da Igreja para a qual se transfere. § 2o - O membro em transferência 

continua sob a jurisdição da Igreja de origem, enquanto não admitido pela outra. § 

3o - No caso de jurisdição a pedido, o Conselho deverá consultar a Igreja de 

origem sobre a situação do membro. Art. 11 - A transferência de membros não 

professos far-se-á com a transferência dos pais ou responsáveis legais. Seção V - 

Da Demissão - Art. 12 - A demissão do rol de membros professos dar-se-a por: I - 

renúncia expressa da jurisdição eclesiástica; II - transferência; III - jurisdição 

assumida por outra Igreja; IV - abandono das atividades eclesiásticas por mais de 

um ano; V - exclusão disciplinar; VI - falecimento. Parágrafo único - Não se admite 

renúncia e nem se concede transferência aos que estiverem sob processo ou 

disciplina. Art. 13 - A demissão do rol de membros não professos dar-se-a por: I - 

transferência dos pais ou responsáveis legais, II - profissão de fé; III - solicitação 

dos pais ou responsáveis legais; IV - maioridade; V – demissão dos pais ou 

responsáveis legais pelos motivos mencionados no Art. 12, incisos I e VI. VI - 

falecimento; CAPÍTULO III - Do Patrimônio - Art. 14 - Formam o seu patrimônio os 

bens que já possui, e os que venha a adquirir por doação, legado, compra ou 

qualquer outro modo. Art. 15 - As receitas da Igreja consistirão em dízimos, 

contribuições sistemáticas, ofertas, doações, legados, títulos, apólices, ações, 

rendimentos de aplicações financeiras ou quaisquer outros proventos. Art. 16 - 

Todos os bens e receitas da Igreja serão aplicados, integralmente, na manutenção 



e desenvolvimento dos objetivos do artigo terceiro e pela maneira regulada neste 

Estatuto.   CAPÍTULO IV -  Do Conselho - Art. 17 – O Conselho compõe-se do(s) 

pastor(es) e dos presbíteros em atividade, eleitos conforme dispõe a Constituição 

da IPI do Brasil. Parágrafo único - Na sua composição, o Conselho não pode ter 

parentes consangüíneos até terceiro grau ou por afinidade, em número superior à 

metade de seus membros. Art. 18 – O presidente do Conselho será o pastor titular 

da Igreja, competindo-lhe: I - convocar e presidir as reuniões do Conselho; II - 

representar a Igreja, ativa e passivamente, em juízo e fora dele. Art. 19 – O vice-

presidente é um presbítero em atividade, eleito anualmente, competindo-lhe, na 

vacância ou impedimento do presidente: I - assumir a presidência da reunião; II - 

substituir o presidente para os efeitos civis. Art. 20 - O secretário é um presbítero 

em atividade, eleito anualmente, competindo-lhe: escrever, ler e registrar as atas 

do Conselho, fazer a sua correspondência e cuidar do seu arquivo, mantendo-o 

sempre em ordem. Parágrafo único – Em casos excepcionais, o presidente 

acumulará as funções de secretário. Art. 21 - O Conselho escolherá anualmente o 

tesoureiro dentre os membros professos, capazes de exercer os atos da vida civil, 

competindo-lhe: I - receber e registrar as receitas financeiras da Igreja, 

responsabilizando-se pela sua guarda e movimentação; II - efetuar os pagamentos 

regulares e os autorizados pelo Conselho; III - ter as contas em ordem e em dia, e 

apresentá-las com o respectivo balancete e documentos, sempre que lhe ordene o 

Conselho. Parágrafo único – As contas serão abertas em nome da Igreja e torna-

se necessária a assinatura conjunta do tesoureiro e do presidente e/ou do vice-

presidente para o levantamento de quaisquer fundos de bancos ou outros 

estabelecimentos de crédito. Art. 22 - O quorum do Conselho é formado pelo 

pastor titular e um terço dos presbíteros. Parágrafo único – O Conselho pode 

funcionar sem esse quorum nos casos previstos na Constituição da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil. Art. 23 - O Conselho reunir-se-á ao menos 

uma vez por mês, convocado pelo presidente com antecedência mínima de dois 

dias, salvo em casos de urgência: I - por deliberação própria; II - a requerimento 

de um terço dos presbíteros; III - a requerimento de membros, nos termos do Art. 

30, in fine; IV - por deliberação do Presbitério. § 1º - As reuniões do Conselho são 



privativas § 2º - As decisões do Conselho são tomadas pela maioria de votos dos 

seus membros presentes à reunião. Art. 24 - As atribuições administrativas do 

Conselho, além das que lhe são próprias, como Diretoria Administrativa da Igreja, 

são as seguintes: I - representar a Igreja perante o poder civil através de seu 

presidente; II - aprovar o Regimento do Ministério de Ação Social e Diaconia; III - 

examinar as atas e as contas do Ministério de Ação Social e Diaconia, bem como 

de associações que venham a ser criadas (Art. 3º, parágrafo único); IV - admitir e 

demitir empregados da Igreja; V - apresentar à Assembleia relatório do movimento 

financeiro e do movimento geral eclesiástico da Igreja, do ano findo, no primeiro 

trimestre do ano subseqüente; VI - exercer, nos termos do Código Disciplinar da 

Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, o poder disciplinar sobre os membros 

da Igreja; VII - outorgar procurações para movimentação de contas bancárias; VIII 

- conceder títulos honoríficos.  § 1º – No exercício de suas atribuições 

administrativas nenhum membro do Conselho será remunerado nem fará jus a 

qualquer parcela do patrimônio da Igreja ou de suas receitas. § 2º - Pela 

assistência espiritual prestada,  o(s) pastor(es) receberá(ão) côngrua. CAPÍTULO 

V - Do Ministério de Ação Social e Diaconia - Art. 25 - Subordinado ao Conselho 

da Igreja e constituído por diáconos, eleitos conforme dispõe a Constituição da 

Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, o Ministério de Ação Social e 

Diaconia tem como competência: I - manter a ordem e reverência no templo e em 

suas dependências; II - visitar enfermos e abandonados; III - prestar assistência a 

órfãos, viúvas, idosos e necessitados; IV - estabelecer e coordenar programas 

sociais que garantam a cidadania e a justiça; V - desempenhar outras funções 

administrativas atribuídas pelo Conselho. § 1º - O Ministério de Ação Social e 

Diaconia administrará os recursos para o exercício de suas atividades que serão 

dotados pelo Conselho ou angariados com autorização deste.  § 2º - O Ministério 

de Ação Social e Diaconia escolherá, dentre seus membros, para um mandato 

anual, seu presidente, secretário e tesoureiro, com atribuições definidas em seu 

Regimento Interno, e manterá seus livros de atas e contas, que serão anualmente 

submetidos a exame e julgamento do Conselho. CAPÍTULO VI - Da Assembleia 

da Igreja - Art. 26 - A Assembleia da igreja compõe-se de todos os membros 



professos, em plena comunhão,  e reunir-se-á a fim de exercer os seus direitos, a 

saber: I -  eleger oficiais; II - pedir exoneração de presbíteros e diáconos; III -  

pedir a dissolução das relações pastorais, conforme dispõe a Constituição da 

Igreja Presbiteriana Independente; IV - julgar o relatório financeiro e as contas do 

Conselho e ouvir as informações do movimento geral eclesiástico; V -  decidir 

sobre a aquisição, alienação e oneração de imóveis; VI - deliberar sobre a sua 

incorporação em pessoa jurídica e aprovar o Estatuto. §1º - As decisões da 

Assembleia são tomadas por mais da metade dos votos dos membros presentes à 

reunião, exceto para eleição de pastores, dissolução das relações pastorais, 

exoneração de oficiais e alteração do seu Estatuto, quando é exigido o voto 

concorde de dois terços dos presentes à Assembléia, especialmente convocada 

para esse fim, não sendo admitidas procurações em nenhuma hipótese. § 2º - 

Somente os membros capazes de exercer, absolutamente, qualquer ato da vida 

civil poderão deliberar sobre os assuntos mencionados nos incisos IV, V e VI. § 3º 

- É exigida a homologação do Presbitério para a alienação e oneração de imóveis. 

Art. 27 – O presidente da Assembleia é o pastor titular da igreja, o qual pode ser 

substituído, à indicação do Conselho, por outro ministro do Presbitério, pelo vice-

presidente do Conselho, ou por um dos presbíteros da igreja, não tendo, em 

nenhum caso direito a voto. Art. 28 - O secretário da Assembleia é o mesmo do 

Conselho e, na sua ausência, será escolhido um dentre os membros presentes. 

Art. 29 - O quorum da Assembleia é formado por um terço de seus membros, 

computados ou não, a critério do Conselho, aqueles que compõem as 

Congregações. Parágrafo único - Não havendo quorum no início da reunião, a 

Assembleia reunir-se-á, trinta minutos após, em segunda convocação com a 

presença mínima de 1/5 de seus membros, exceto nos casos de exoneração de 

oficiais e alteração do seu Estatuto, quando é exigido o quorum. Art. 30 – A 

Assembleia da Igreja reúne-se: I - Ordinariamente, pelo menos uma vez por ano, 

para: a) ouvir o relatório do movimento financeiro da tesouraria e do movimento 

geral eclesiástico da Igreja; b) nomear Comissão de Exames de Contas, que lhe 

apresentará o devido parecer; c) julgar as contas do Conselho. II. 

Extraordinariamente, para as demais matérias especificadas no Art. 26, quando o 



Conselho a convocar, ou quando a ele for apresentado requerimento subscrito por 

membros em número igual ao estabelecido para o quorum. § 1º - Nas reuniões 

extraordinárias só podem ser tratados os assuntos que as tiverem motivado, os 

quais devem ser claramente indicados na convocação. § 2º - As reuniões serão 

convocadas pelo presidente, ou por seu substituto legal, pelo menos com quatorze 

dias de antecedência. Art. 31 – As atas da Assembleia da Igreja serão registradas 

em livro próprio, que ficará sob a guarda do secretário, sendo transcritas também 

no corpo das atas do Conselho. CAPÍTULO VI - Disposições Gerais - Art. 32 – Os 

membros da Igreja e seus administradores não respondem com seus bens, 

individual, solidária ou subsidiariamente, pelas obrigações que em nome dela 

forem contraídas. Art. 33 – Se houver divisão na Igreja, seus bens pertencerão à 

parte que permanecer fiel à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Se ambas 

as partes permanecerem fiéis, os bens pertencerão à maioria. Art. 34 - No caso de 

dissolução da Igreja, serão os bens, depois de pagas as dívidas, entregues à 

Igreja Presbiteriana Independente do Brasil que decidirá a sua destinação. Art. 35 

– Nenhuma emenda ou reforma será efetuada neste Estatuto senão por dois 

terços dos membros presentes em reunião extraordinária da Assembleia da Igreja 

(Art. 26, § 1º ). Art. 36 – Em nenhuma hipótese os membros ou integrantes do rol 

de menores receberão restituição de contribuições feitas ao patrimônio e/ou 

manutenção da Igreja. Art. 37 – As disposições da Constituição da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil regularão os casos omissos e revogarão os 

pontos que porventura lhe forem contrários no presente Estatuto. Art. 38 – 

Homologado pelo Presbitério de..................................., sob cuja jurisdição está a 

Igreja, este Estatuto entrará em vigor após o seu registro no Cartório de Registro 

das Pessoas Jurídicas, ficando revogadas as disposições em contrário, ressalvado 

o mandato dos presbíteros até o término do atual mandato. ORAÇÃO: Após a 

aprovação do Padrão de Estatuto para as Igrejas Locais orou agradecendo a Deus 

pelo trabalho concluído o Presb. Adair Sérgio Camargo. 5) Regimento Interno da 

Assembleia Geral – REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA GERAL DA 

IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL - CAPÍTULO I - Da 

sessão de instalação - Art. 1º - No dia, hora e local previamente designados, 



reunir-se-á a Assembleia Geral, sob a direção do presidente, acompanhado dos 

demais membros da Diretoria que estiverem presentes.   Art. 2º - Na ausência do 

presidente, dirigirá a reunião seu substituto legal, conforme o disposto nos termos 

do Artigo 14. Art. 3º - Quando os secretários estiverem ausentes, serão 

substituídos por um secretário ad hoc, a convite do presidente. Art. 4º - O 

presidente chamará à ordem os membros da Assembleia Geral e o 2º secretário 

fará a verificação de presença, através de um sistema confiável e ágil. Havendo 

quorum, o presidente declarará abertos os trabalhos, passando-se ao culto 

público, no qual, depois de proferir a mensagem, o presidente dará posse à 

Diretoria eleita, conforme estabelecido no Código Eleitoral. Parágrafo Único – Não 

havendo quorum, o presidente aguardará até uma hora e, persistindo a situação, 

designará outro dia, hora e local para a reunião, lavrando-se a ata, com registro 

dos presentes e ausentes. Art. 5º - Após o culto público, a sessão de instalação 

obedecerá a seguinte ordem: I - nova verificação de presença; II - arrolamento dos 

novos concílios organizados no interregno das reuniões, dando-se assento aos 

seus representantes; III - estabelecimento do horário das sessões do concílio, 

mediante proposta da diretoria; IV - oração e bênção pelo presidente. - CAPÍTULO 

II - Das sessões ordinárias - Art. 6º - Nas sessões ordinárias, observar-se-á a 

seguinte ordem: I - exercícios devocionais; II - verificação da presença; IIII - 

aprovação da ata da sessão anterior; IV - apresentação de cartas, propostas, 

consultas, projetos, relatórios e outros documentos; V - nomeação das comissões 

de trabalho; VI - apresentação e discussão dos pareceres das comissões de 

trabalho e dos relatórios das comissões especiais e permanentes; VII - eleição das 

Comissões Especiais, Secretarias e Assessorias; VIII - leitura e aprovação da ata 

da sessão de encerramento da reunião; IX - oração; X - cântico do hino oficial da 

Igreja e bênção apostólica, no encerramento da reunião. § 1º Os documentos 

mencionados no inciso IV, salvo os casos excepcionais, deverão ser 

encaminhados à Secretaria Geral pelo menos quinze dias antes da data da 

reunião. § 2º - O relatório da Comissão Executiva deve conter: a) execução das 

decisões da Assembleia Geral; b) decisões a serem referendadas pela 

Assembleia Geral; c) previsão orçamentária para o biênio, d) síntese dos relatórios 



das Secretarias, Instituições, Associações, Comissões e outros departamentos da 

Igreja. § 3º - Logo que a ordem especial e as matérias por decidir estiverem 

acabadas, os assuntos de ordem geral serão considerados. § 4º - As propostas 

para receber membros, nomear comissões e ouvir as mesmas estão sempre em 

ordem, a não ser quando o Concílio estiver tratando de qualquer deliberação. Art. 

7º - As sessões do Concílio terão início sempre à hora designada. Far-se-á a 

verificação de quorum no princípio de cada sessão, notando-se os ausentes, e 

todos os membros deverão participar pontualmente das sessões. - CAPÍTULO III - 

Das sessões especiais - Art. 8º - Quando houver conveniência, poderá o Concílio 

ter sessões interlocutórias, em que todos os membros conversarão livremente, 

sem as formalidades do regimento; todavia, as deliberações tomadas nesta 

ocasião deverão ser mencionadas em sessão regular. Art. 9º - Se o Concílio achar 

que um assunto não deve ser considerado publicamente, poderá reunir-se em 

sessão privativa, da qual só poderão participar os seus membros. O resultado das 

deliberações, porém, deverá ser lançado nas atas como nos casos ordinários. - 

CAPÍTULO IV - Da Diretoria - Art. 10 - A Diretoria será constituída de presidente, 

dois vice-presidentes e dois secretários, eleitos conforme determina a Constituição 

da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. (Art.119). Art. 11 - Compete ao 

presidente: I - convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias da Assembleia 

Geral para as ocasiões previstas na Constituição (Arts. 122, 123 e 124); II - 

presidir as reuniões e fazer observar o Regimento Interno; III - conceder a palavra 

aos membros do Concílio, chamar à ordem o orador que divagar da questão ou se 

entregar a reflexões pessoais, e impor silêncio aos que se recusarem a obedecer; 

IV - encaminhar ao Concílio todo assunto que exija deliberação; V - encaminhar 

adequadamente as decisões tomadas; VI - decidir sobre questões de ordem, 

observando o Regimento Interno; VII - observar cuidadosamente a ordem do dia; 

VIII - terminadas as considerações sobre qualquer assunto, submetê-lo à votação, 

estabelecendo o ponto sobre o qual ela deverá recair e proclamando o resultado; 

IX - anunciar os oradores, impedindo-os de se interromperem uns aos outros, 

proibindo até mesmo os apartes, quando inconvenientes ou quando ultrapassarem 

um minuto, e exigir que se dirijam sempre ao presidente; X - nomear comissões, 



salvo nos casos em que o Concílio decidir o contrário; XI - vigiar para que os 

membros não se retirem, sem licença, das sessões; XII - suspender as sessões 

todas as vezes que as circunstâncias o exigirem; XIII - assinar a resolução do 

Concílio nos livros das atas dos Sínodos e das Comissões Permanentes. § 1º - Na 

condução das reuniões, o Presidente poderá ser acompanhado por uma 

assessoria parlamentar, por ele nomeada, cujos componentes não serão membros 

da Assembleia Geral. § 2º - O presidente passará a presidência ao seu substituto 

legal sempre que julgar necessário. Art. 12 - O presidente não poderá apresentar 

propostas, indicações ou emendas, nem discutir; mas, se o quiser fazer, passará a 

presidência ao seu substituto legal, antes do início da discussão da matéria, e não 

voltará à sua função até encerrar a votação.  Art. 13 - Em caso de empate, o 

presidente terá voto de qualidade, que é obrigatório. Art. 14 - Compete ao 1º vice-

presidente substituir o presidente em seus impedimentos; na sua ausência, o 2º 

vice-presidente o substituirá. Parágrafo único – Quando o 1º e o 2º vice-

presidentes estiverem impedidos, temporariamente, de substituir o presidente, o 

Secretário Geral assumirá a presidência e, no caso de impedimento permanente, 

este conduzirá o Concílio na escolha do substituto do presidente para aquela 

reunião. Art. 15 - Compete ao 1º secretário: I - elaborar cuidadosamente as atas 

de cada sessão, inserindo nelas todas as decisões tomadas e encaminhá-las ao 

Secretário Geral para serem transcritas no livro competente ou encadernadas 

segundo as Normas de Elaboração de Atas da Assembleia Geral e publicadas no 

órgão oficial da Igreja; II - ler a ata da sessão anterior. Art. 16 - Compete ao 2º 

secretário: I - substituir o 1º secretário; II - organizar o rol dos membros, logo 

depois da sessão de instalação do Concílio, e fazer a verificação de presença, 

diariamente, no começo dos trabalhos; III - ler todos os papéis que forem 

apresentados à mesa e guardá-los em boa ordem; IV - transcrever nos livros de 

atas dos Sínodos e Comissões Permanentes o parecer que será assinado pelo 

presidente. - CAPÍTULO V - Das Comissões de Trabalho - Art. 17 - Os membros 

das comissões de trabalho deverão ser nomeados pelo presidente, salvo se o 

Concílio julgar conveniente elegê-los. O primeiro nomeado será o relator, podendo 

o segundo substituí-lo em seu impedimento. - Art. 18 – Os membros da mesa 



poderão participar de qualquer comissão, exceto o Presidente. - Art. 19 - Os 

membros de uma comissão que não concordarem com o parecer da maioria 

poderão assiná-lo com a explicação “vencido” ou “com restrições”, ou então 

elaborar parecer ou relatório à parte. - CAPÍTULO VI - Da Votação das Matérias - 

Art. 20 - As propostas entrarão em discussão, mediante parecer das Comissões, 

acompanhado das informações: origem do documento e resumo do conteúdo. - 

Art. 21 – A votação da matéria obedecerá a seguinte ordem: apresentação do 

parecer, esclarecimentos que se fizerem necessários, discussão e votação, que 

poderá ser oral ou por outra forma. Parágrafo único – O relator e os demais 

membros da Comissão, no momento da discussão da matéria, não poderão emitir 

opiniões, a não ser que estejam inscritos para fazê-lo ou quando o Presidente 

solicitar algum esclarecimento. Art. 22 - O proponente, depois de apresentada a 

sua proposta, tem prioridade da palavra, dispondo de até 5 (cinco) minutos para 

fundamentá-la. Art. 23 - O proponente tem a liberdade de retirar a sua proposta, 

com o consentimento da pessoa que a apoiou; se, porém, já houver entrado em 

discussão, somente poderá fazê-lo com a permissão do Concílio. Art. 24 - Quando 

uma proposta contiver mais de um artigo, as suas diversas partes poderão ser 

discutidas e votadas separadamente. Art. 25 - Quando uma proposta ou qualquer 

matéria estiver em discussão, não se poderá tratar de outro assunto, a não ser 

que suba alguma proposta: a) para suspender a sessão; b) para ficar sobre a 

mesa ou ser adiada por um tempo determinado; c) ou para ser emendada ou 

remetida a uma comissão. Estas propostas terão precedência na ordem em que 

vão mencionadas. Art. 26 - Nenhuma proposta poderá ser votada sem ser posta 

em discussão. Parágrafo único – Quando o concílio estiver tratando de matéria 

que exige ou supõe demorada discussão, o presidente poderá submetê-la à 

análise das representações de cada sínodo representado (bancadas) e, ao 

retornar à discussão em plenário, apenas um dos representantes, escolhido pela 

bancada, fará exposição da posição da mesma, respeitando-se, porém, a votação 

individual ao final da discussão.  Art. 27 - As emendas, que jamais poderão 

contradizer a proposta, mas somente servir para dar melhor clareza ou 

aprofundamento à proposta original, serão sempre decididas antes da votação 



desta. Pode-se propor uma emenda à outra emenda, porém duas emendas 

diversas não devem ser admitidas ao mesmo tempo na discussão, quer sejam 

como substitutivo à questão inteira, quer uma modificação de suas partes. 

Parágrafo único – Para um mesmo assunto ou matéria, não se permitirá mais que 

três propostas de emenda, que deverão ser feitas por escrito e encaminhadas à 

mesa diretora. Art. 28 - Uma proposta pode ser substituída por outra quando o 

substitutivo compreender toda a matéria da proposta original, e isso se fará pela 

eliminação desta e adoção daquela. Art. 29 - Uma questão não será 

reconsiderada na mesma reunião do Concílio que foi votada senão pelo 

consentimento de um terço dos membros que estiverem presentes à sua decisão, 

e sem que a proposta de reconsideração seja feita por uma pessoa que votou com 

a maioria. Art. 30 - Logo que uma questão for posta a votos, não poderá mais se 

falar sobre ela, salvo para requerer alguma explicação. Art. 31 - Quando se tratar 

da votação de uma matéria em discussão, todos terão de dar o seu voto, salvo 

dispensa do Concílio a algum dos seus membros. Os que se conservarem 

silenciosos serão considerados como votando com a maioria. Art. 32 - No caso de 

votação nominal, deverão ser registrados nas atas os nomes dos que votaram pró 

ou contra a questão. - CAPÍTULO VI - Dos Oradores - Art. 33 – Na discussão das 

matérias, o Presidente: I - orientará a inscrição dos oradores de tal forma que 

obedeça a manifestação intercalada de intenção de voto favorável ou contrário à 

proposta; II - encerrará a discussão quando não houver oradores inscritos que 

permitam a alternância. § 1º – Se mais de uma pessoa se levantar ao mesmo 

tempo, terá a palavra a que estiver mais distante da cadeira do presidente. § 2º - 

O orador deverá dizer seu nome e o do Concílio a que representa, dizendo antes 

de apresentar sua argumentação: “Eu voto favorável à proposta”, quando estiver 

de acordo com ela, ou, “Eu voto contrário à proposta.”, quando estiver contrário a 

ela. Art. 34 – A nenhum orador será permitido falar por mais de duas vezes sobre 

a mesma matéria, limitando-se o seu tempo a 5 minutos para a primeira e 3 para a 

segunda, desde que não ultrapasse o número máximo previsto; §1 º – Os apartes 

só poderão ser feitos por outros membros do Concílio, desde que sejam para 

reforçar o argumento do orador e o tempo gasto será descontado do seu tempo 



previsto. §2 º Quando o orador negar o aparte a um conciliar, não poderá 

concedê-lo a outro.  Art. 35 – Nenhum orador será interrompido, salvo pelo 

Presidente, se este o julgar fora de ordem ou para ser corrigido de qualquer 

engano ou má interpretação. Se alguém falar sem a licença do orador, será 

advertido pelo Presidente.  Art. 36 – O orador deverá dirigir-se à pessoa do 

Presidente e não aos membros do Concílio. Art. 37 – A nenhum orador é permitido 

falar sentado, exceto ao presidente ou aos membros portadores de alguma 

deficiência física. Art. 38 – A nenhum orador é permitido entregar-se a referências 

perniciosas ou que generalizem o todo, atingir a reputação de quem quer que seja 

citando nomes de pessoas presentes e muito menos ausentes, ou fazer reflexões 

que não interessem ao Concílio; se, no calor da discussão, o orador se exceder, o 

presidente chamá-lo-á à ordem e, se o orador persistir contrariando a conduta 

cristã que se requer dos conciliares no trato dos interesses da Igreja, cassar-lhe-á 

a palavra; se qualquer orador se julgar agravado ou injustiçado por uma decisão 

do Presidente, poderá apelar ao Concílio, que, de imediato, deverá decidir a 

questão. Parágrafo único – Quando um dos membros do Concílio tiver seu nome 

citado e se sentir atingido em sua reputação, terá um minuto de direito de 

resposta, depois de terminados os oradores inscritos. Art. 39 Sendo proposto o 

encerramento de uma discussão, o presidente porá a votos a proposta, sem 

debates; se o encerramento for aprovado, passar-se-á à votação final da matéria; 

do contrário continuar-se-á a discussão. Art. 40 – Ninguém poderá se retirar, 

temporariamente, do recinto das sessões, sem permissão do 2º Secretário ou 

definitivamente, com o consentimento do Concílio, sob pena de censura. Art. 41 - 

As disposições deste Regimento aplicam-se aos Sínodos e Presbitérios, mutatis 

mutandis. Art. 42 – O presente Regimento entrará em vigor a partir da data de sua 

publicação no órgão oficial da IPI do Brasil. Art. 43 - Ficam revogadas as 

disposições em contrário. Quanto ao Relatório da Comissão Especial de Reforma 

da Constituição e Normas da IPI do Brasil a respeito de regulamentação por lei 

ordinária de artigos da Nova Constituição, RESOLVE aprovar o seguinte: 1) Em 

relação aos artigos 27 – § 2º - que trata de ministérios não ordenados; 34 - § 3º - 

que trata da autorização para os missionários ministrarem os sacramentos; e 47 - 



§ 1º e 2º - que trata da reciclagem e da ordenação de casos especiais, nomear 

uma Comissão Especial, assim constituída: Rev. Paulo de Melo Cintra Damião 

(relator), Presb. Moacir Húngaro, Presb. Onésimo Anunciação, Presba. Adiloar 

Franco Zemuner, Rev. Abival Pires da Silveira e Rev. João Luiz Furtado, para 

elaboração de projeto de lei ordinária que contemple as exigências da nova 

Constituição e as necessidades da Igreja, apresentando seu relatório na próxima 

reunião da Assembleia Geral, continuando, até lá, em vigência as 

regulamentações existentes; 2) Em relação aos artigo 35 – Parágrafo Único – que 

trata de processo de aperfeiçoamento da formação teológica dos ministros da IPI 

do Brasil, encaminhar para as Secretarias de Educação Teológica e de Ação 

Pastoral, para que apresentem, conjuntamente, proposta de regulamentação na 

próxima reunião da Assembleia Geral; 3) Em relação ao artigo 41 – Parágrafo 

Único – que trata da recepção de obreiros fraternos, encaminhar à Secretaria de 

Relações Intereclesiásticas, para que apresente proposta de regulamentação na 

próxima reunião da AG; 4) Em relação ao artigo 73 que trata de procedimentos 

para recurso de decisão administrativa, estabelecer a seguinte regulamentação: a) 

Somente os membros do Concílio podem recorrer; b) O recorrente deverá enviar 

ofício ao Concílio imediatamente superior, no prazo de trinta dias, contados a 

partir da comunicação da decisão; c) O encaminhamento se fará por intermédio do 

Concílio recorrido, salvo se este se recusar faze-lo ou não o fizer no prazo de 

quinze dias; d) Mantida a decisão do Concílio recorrido, não caberá mais qualquer 

tipo de recurso; 5) Em relação ao artigo 101 - § 3º - que trata do Prontuário 

Eclesiástico dos ministros da IPI do Brasil, estabelecer que ele contenha no 

mínimo as seguintes informações: a) qualificação pessoal – (com foto atual); b) 

Qualificação Acadêmica Teológica; c) Datas de Licenciatura e Ordenação e Nome 

do Presbitério e do Sínodo; d) Qualificação Profissional; e) Atualização Teológica 

e Pastoral (Encontros e Congressos de Pastores, Reciclagem, etc); f) Igrejas 

Pastoreadas; g) Cargos Exercidos e Funções Desempenhadas na IPI do Brasil; h) 

Cargos Exercidos e Funções Desempenhadas em Outras Denominações; i) 

Transferências para outros Presbitérios – (com espaço para assinatura do 

Presidente do Presbitério de onde saiu e de entrada e assinatura do Presidente 



para onde foi transferido); j) Disciplinas Eclesiásticas; l ) Outras Informações; 

ficando determinado: que o Secretário Geral providencie e disponibilize o modelo 

padrão do Prontuário para os Presbitérios, até o dia 31/07/2005; que os 

Presbitérios enviem uma cópia de cada Prontuário ao Secretário Geral, até 

31/12/2005; que de dois em dois anos, a contar deste ano, os Presbitérios enviem 

novas cópias dos Prontuários dos ministros que estiveram jurisdicionados a cada 

um deles, ao Secretário Geral, para atualização dos dados, até o dia 31/12 de 

cada ano em que se vencer o biênio. VOTO DE APREÇO E RECONHECIMENTO: 

Concluídos os trabalhos de exame e votação dos textos legais mencionados 

acima, a Assembleia Geral registrou, de modo unânime, voto de apreço e 

reconhecimento pelos relevantes serviços prestados pela Comissão Especial de 

Reforma da Constituição e dos Textos Legais da IPI do Brasil. A Assembleia Geral 

registrou também seu reconhecimento e apreço aos trabalhos realizados pelo 

relator da Comissão, Rev. Mário Ademar Fava, como consultor jurídico para a IPI 

do Brasil. SUSPENSÃO DA SESSÃO: Às 18h50, com oração pela Reva. Regina 

Niura do Amaral. REABERTURA DA SESSÃO: Foi reaberta às 20h10 com culto 

público, sendo o pregador o Rev Mathias Quintela de Souza. HOMENAGEM: Ao 

final do culto, o Rev. Assir Pereira passou às mãos do Mathias Quintela de Souza. 

uma placa pelo exercício da presidência do Supremo Concílio da  IPI do Brasil 

(1995-1998). ENCERRAMENTO: A reunião foi encerrada às 21h26, com 

impetração da bênção pelo Rev. Mathias Quintela de Souza. Para constar, eu, 

Valdinei Aparecido Ferreira, 2º secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida 

e aprovada será por mim assinada e pelos demais membros da diretoria presentes 

a esta sessão. 

  

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI DO BRASIL 

– EXERCÍCIO 2003 – 2006 

Terceira Sessão 

 

DATA, HORA E LOCAL: 29 de janeiro de 2005, com início às 8h45, no templo da 

Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Sorocaba, rua XV de Novembro, 



256, Centro, Sorocaba, SP. PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: 

Rev. Valdinei Aparecido Ferreira. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: 

Rev. Assir Pereira, presidente; Rev. Silas Silveira, 1º vice-presidente; Rev. 

Adevanir Pereira da Silva, 2º vice-presidente; Presba. Eleni Rodrigues Mender 

Rangel, 3º vice-presidente; Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, 2º secretário; Presb. 

Saulo Porto da Silva, 3o secretário. REPRESENTAÇÃO PRESBITERIAL: 

Presbitério do ABC: Rev. Abimael Lara, Presb.  Moisés José de Lima, Presba. 

Eleni Rodrigues Mender Rangel; Presbitério Amazonas: Rev. Cláudio Fernando 

Reinaldet; Presbitério Arapongas: Rev. Artêmio Langue Pauluci Júnior, Rev. 

Audenir Almeida Cristófano, Presb. Arlindo da Silva Pinto; Presbitério 

Araraquarense: Rev. Mário Sérgio de Góes, Rev. Marcelo Branco Aparecido, 

Presb. Adair Sérgio Camargo e Presba. Neuza de Souza Calderio; Presbitério 

Assis: Rev. Ari Botelho, Rev. Hélio Osmar Fernandes, Presb. Saulo Porto da Silva; 

Presbitério Bahia: Presb. Hudson Silva Carvalho, Rev. José Rômulo Magalhães 

Filho; Presbitério Bandeirante: Presb. Joel Pascoalino Ferrari, Presb. Nelson 

Lacerda da Silva, Rev. Saul Ramos de Oliveira, Rev. Fernando Bortolleto Filho; 

Presbitério Botucatu: Presb. Daniel Antonio de Oliveira, Presb. Jairo Pedroso, Rev. 

José Carlos Volpato, Rev. Levi Franco de Alvarenga; Presbitério Brasil Central: 

Rev. Eldo Fernando Machado, Presb. Leonardo Araújo, Rev. Valdeilson Casimiro 

de Oliveira; Presbitério Campinas: Rev. José Itamar de Souza Júnior, Presb. Luiz 

Ribeiro da Silva, Rev. Márcio Miranda de Oliveira, Presb. Marcos Henrique Valle 

de Castro Camargo; Presbitério Campo Grande: Presb. Hilário Albrecht, Rev. 

Marcos Kopeska Paraizo, Rev. Raul Hamilton de Souza; Presbitério Carapicuíba: 

Rev. Janailton dos Reis Santos, Presb. Mesach Antônio de Oliveira, Rev. Rubens 

Franco Lacerda; Presbitério Catarinense: Presb. Décio João Machado, Rev. 

Euclides Luís do Amaral, Reva. Regina Niura Silva; Presbitério Ceará: Rev. Áureo 

Rodrigues Oliveira, Rev. Rivaldo Bispo Oliveira; Presbitério Central Paulista: Rev. 

Kleuber Leal da Silva, Presb. Varlino Mariano de Souza, Rev. Glyserio Elias de 

Lelis; Presbitério Centro Oeste Paulista: Rev. Agnaldo Pereira Gomes, Presb. 

Edvander Santos Esteves, Reva. Marilda Francischini Ghiraldi, Presba. Felícia 

Forte Sobrinha; Presbitério Distrito Federal: Presb. Josué de Souza e Silva, Rev. 



Silas Silveira; Presbitério Fluminense: Rev. Silvanio Silas Ribeiro Cabrial. 

Presbitério Freguesia: Rev. Adalto Geraldo Beltrão, Presb. Moacir Benvindo de 

Carvalho, Rev. Wellington Ribeiro, Presb. João Bosco Lima; Presbitério Ipiranga: 

Rev. Assir Pereira, Presb. João Américo dos Santos, Rev. Leontino Farias dos 

Santos, Presb. Moacir Hungaro; Presbitério Leste Paulistano: Presb. Nestor Maia 

Rodrigues Campos, Rev. Nilo Sérgio da Silva, Rev. Otoniel Marinho de Oliveira 

Júnior, Presb. Paulo Francisco de Souza; Presbitério Litoral Paulista: Rev. 

Helinton Rodrigo Zanini Paes, Presb. João Batista Ribeiro de Barros, Rev. Samuel 

Franco de Menezes; Presbitério Londrina: Rev. Marco Antônio Barbosa, Rev. 

Paulo Roberto de Farias, Presba. Adiloar Franco Zemuner, Presba. Sônia Regina 

Machado dos Santos; Presbitério Maringá: Presb. Djalma Bastos César, Rev. 

Márcio Marques, Rev. Vagner Rodrigues Morais, Presb. Valdenir dos Santos 

Corrêa; Presbitério Mato Grosso-Rondônia: Presb. Benedito de Almeida, Rev. 

Dênis Silva Luciano Gomes; Presbitério Mato Grosso do Sul: Rev. Ezequiel Luz, 

Rev. Jurandir Pires de Oliveira, Presb. Raimundo Pereira Leite, Presb.  Roney 

Márcio Pessoa; Presbitério Nordeste: Rev. Erivan Magno de Oliveira Fonseca 

Júnior; Presbitério Noroeste Paulista: Presb. Abedias Queiros Ribeiro, Rev. 

Antônio de Oliveira Faria, Presb. Durval Urbinatti, Rev. Osmair Martins Garcia; 

Presbitério Norte: Rev. Samuel do Prado; Presbitério Norte do Paraná: Presb. 

Carlos Donizete Esteves, Presb. Elias César Nascimento Ferreira, Rev. Reinaldo 

Almeida dos Santos, Rev. Simão Alberto Zambissa; Presbitério Novo Osasco: 

Rev. Marcos Paulo Monteiro da Cruz Bailão, Rev. Elizeu Fonda da Silva, Presb. 

Milton Pereira Magalhães; Presbitério Oeste: Presb. Altair Rossi, Rev. Marcos 

Nunes da Silva, Rev. Joézer Crott Sanches; Presbitério Oeste do Paraná: Presb. 

Dejair Palma, Rev. Edison Aparecido Gutierres; Presbitério Osasco: Presb. 

Eduardo Gouvêa Mendonça, Rev. Elias Soares Heringer, Presb. Etevaldo Barbosa 

Novaes, Rev. Paulo Cesar de Souza; Presbitério Ourinhos: Rev. Ademar Rogato, 

Presb. Maurício Rufino, Presb. Oswaldo Brito de Moraes, Rev. Silas de Oliveira; 

Presbitério Paranaense: Presb. Antônio Orozimbo Filho, Rev. Carlos Roberto 

Alves de Souza; Presbitério Paulistano: Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues, Rev. 

Venício Nogueira, Presb. Willian Ramos, Presb. Abinaziel Ricardo de Freitas; 



Presbitério Pernambuco-Alagoas: Rev. Laércio Oscar da Silva Júnior; Presbitério 

Presidente Prudente: Presb. Antonio Marcos Gonçalves, Rev. Juliano Sanchez 

Lopes, Presba. Mathilde Toledo Signorini, Rev. Paulo de Melo Cintra Damião; 

Presbitério Rio de Janeiro: Rev. Antônio Fernandes da Rocha Neto, Rev. Carlos 

Augusto Prado de Oliveira, Presb. Eliezer Lopes Jeronimo, Presb. Jessé 

Roechiling; Presbitério Rio Sul: Presba. Leia Bezerra Alves, Rev. Marcos Paulo de 

Oliveira, Presb. Milton Cézar Cioni Peres, Rev. Weber Orlando Braidotti; 

Presbitério Santana: Rev. Emerson Ricardo Pereira dos Reis, Presb. Ocimar 

Fernandes de Oliveria e Silva; Presbitério de São Paulo - Presb. Francisco de 

Almeida, Rev. Leonildo Silveira Campos, Presb. Paulo Rodrigues Costa, Rev. 

Filippo Blancato; Presbitério São Paulo-Minas: Rev. Jayme Martins de Camargo 

Júnior, Presb. Sérgio Ferreira de Lima, Presba. Umbelina Bologna; Presbitério 

Sergipe: Presb. Neilton Diniz Silva; Presbitério Sorocaba: Presb. Acir Vaz de Brito, 

Rev. Heitor Beranger Júnior, Presb. James Baptista, Reva. Jaqueline Regina Paes 

Ribeiro; Presbitério Sudoeste de Minas: Rev. Diogo Santana Rocha, Presb. 

Nicanor Lange Filho; Presbitério Sul de Minas: Rev. Alex Sandro dos Santos, Rev. 

Zaru Cassiano; Presbitério Sul do Paraná: Rev. Carlos Fernandes Méier, Rev. 

Jean Carlos Selleti, Presb. Salomão Bueno da Silva, Presb. Luiz Carlos Morosini; 

Presbitério Sul de São Paulo: Rev. Ezequias Pires de Camargo, Rev. Joaquim 

Francisco Ribeiro Neto, Presb. Odair Martins, Presb. Silvano Zanetta; Presbitério 

Vale do Paraíba: Rev. Lutero Alberto Gaspar, Presb. Jefferson Drilard, Presb. 

Carlos de Souza, Rev. Natanael da Mata Costa; Presbitério Votorantim: Presb. 

Eduardo Wakamoto, Rev. Jairo Honório Correia; REPRESENTAÇÃO SINODAL: 

Sínodo Brasil Central: Rev. Ézio Martins de Lima; Sínodo Minas Gerais: Rev. 

Ablandino Saturnino de Souza; Sínodo Nordeste: Rev. Jorge Antônio Rodrigues 

Barbosa; Sínodo Ocidental: Presb. Jeferson Barbosa Borges, Sínodo Oeste 

Paulista: Presb. Walter Signorini; Sínodo Oriental: Rev. Paulo José de Carvalho 

Pires; Sínodo Osasco: Rev. Dimas Barbosa Lima; Sínodo Rio-São Paulo: Rev. 

Cleber Coimbra Filho; Sínodo São Paulo: Rev. Carlos Barbosa; Sínodo 

Setentrional: Rev. Valdir Mariano de Souza; Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. 

Clayton Leal da Silva; Sínodo Sul de São Paulo: Rev. Edson Alcântara; Sínodo 



Vale do Rio Paraná: Rev. Otoniel Borges Machado. AUSENTES: Presb. Jonatas 

Silva Meneses, 1º secretário; Sínodo Borda do Campo; Sínodo Meridional. 

QUORUM: Havendo quorum, com a presença de 99 ministros e 73 presbíteros, o 

presidente declarou aberta a Terceira Sessão 4ª Reunião Ordinária da Assembleia 

Geral da IPI do Brasil do Exercício 2003-2006. Orou o Presb. Moacir Benvindo de 

Carvalho. LEITURA DE ATA: Foi lida e aprovada a ata da segunda sessão. 

DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário executivo; 

Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro; Rev. José Ilson Venâncio; REUNIÃO 

DEVOCIONAL: Foi dirigida pelo Rev. Silas Silveira. RELATÓRIO: A Comissão de 

Reforma Administrativa apresentou seu relatório, seguido de período para 

esclarecimentos e discussão. SUSPENSÃO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa 

às 10h35. REABERTURA DA SESSÃO: Os trabalhos foram reiniciados às 11h00. 

HORÁRIO REGIMENTAL: Decide-se prorrogar a sessão até às 13h00.  

SUSPENSÃO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 13h15. REABERTURA DA 

SESSÃO: Os trabalhos foram reiniciados às 15h00 com oração pelo Rev. 

Wellington Ribeiro. RESOLUÇÕES: Quanto ao Doc. AG 014/05 - Da Comissão 

Especial de Estudos para Reforma da Estrutura Administrativa da IPI do Brasil, de 

11/1/2005, apresentando proposta de reforma na estrutura organizacional e 

administrativa da IPI do Brasil,  RESOLVE: 1. Aprovar a Estrutura de Reforma 

Administrativa, com as devidas adequações aos textos legais da IPI do Brasil; 2. 

Nomear a seguinte Comissão para elaboração do referido memorial descritivo: 

Diretoria da Assembleia Geral e os seguintes irmãos: Revs. Aury Vieira Reinaldet, 

Gerson Correia de Lacerda, Kleber Nobre Queiroz, Nenrod Douglas Oliveira 

Santos, Paulo de Melo Cintra Damião, Roberto Mauro de Souza Castro, Presbs. 

Adiloar Franco Zemuner, Arnold Herman Ferle, Francisco de Almeida, Moacir 

Húngaro, Reuel Matos de Oliveira e a irmã Inailda Bicudo; 3. Submeter o texto 

final à aprovação da Assembleia Geral. AUTORIZAÇÃO PARA AUSENTAR-SE: 

Foi concedida autorização para se retirarem aos seguintes conciliares: Presba. 

Leia Bezerra Alves (Presbitério Rio Sul), Rev. Marcos Paulo de Oliveira 

(Presbitério Rio Sul), Presb. Milton Cézar Cioni Peres (Presbitério Rio Sul), Rev. 

Weber Orlando Braidotti (Presbitério Rio Sul); Presb. Daniel Antonio de Oliveira 



(Presbitério Botucatu); Presb.  Mesach Antônio de Oliveira (Presbitério 

Carapicuíba), Rev. Janailton dos Reis Santos (Presbitério Carapicuíba); Rev. José 

Itamar de Souza Júnior (Presbitério Campinas), Presb. Luiz Ribeiro da Silva 

(Presbitério Campinas); Rev. Carlos Barbosa (Sínodo São Paulo).  EXAME DE 

ATAS E ATOS DOS SÍNODOS E DA COMISSÃO EXECUTIVA: Quanto ao livro 

de atas da Comissão Executiva da Assembleia Geral RESOLVE aprovar sem 

observações; Quanto aos livros de atas dos Sínodos São Paulo, Minas Gerais, 

Setentrional, Oriental e Osasco RESOLVE aprovar sem observações;  Quanto ao 

livro de atas do Sínodo Brasil Central RESOLVE aprovar com a seguinte 

observação: A única ata não se encontra numerada e já traz esta observação 

como irregularidade; Quanto ao livro de atas do Sínodo Borda do Campo 

RESOLVE aprovar com a seguinte observação: Página 63, linha 22, onde está 

registrado “livro de atas do Sínodo” deveria constar “Livro de Atas da Comissão 

Executiva do Sínodo”; Quanto ao livro de atas do Sínodo Oeste Paulista 

REVOLVE aprovar com a seguinte observação: Folha 161 verso contém rasura 

(rabiscos) sobre o texto lavrado; Quanto ao livro de atas do Sínodo Rio-São Paulo, 

RESOLVE aprovar com a seguinte observação: 1) Em 24/3/2003 venceu o 

mandato da diretoria e não consta registro em ata de nova eleição; consultado o 

presidente do Sínodo, Rev. Lutero Alberto Gaspar, o mesmo afirmou que a eleição 

foi realizada, mas a ata não foi transcrita no livro; nesta data, 28 de janeiro, o 

presidente apresentou-se a esta comissão solicitando o livro para proceder à 

lavratura da ata, o que foi concedido; na ata de 7 de junho de 2003, transcrita 

nesta data, constam como representantes junto a Assembleia Geral os 

Reverendos Lutero Alberto Gaspar e Weber Orlando Braidotti, porém quem 

compareceu como representante nesta reunião da Assembleia Geral foi o Rev. 

Cleber Coimbra Filho, em desacordo com o que preceitua o artigo 84, parágrafo 

2º, alínea “J”, da Constituição em vigor; 2) Registrar advertência em decorrência 

do fato; 3) Declarar, em razão deste fato, que o representante deste Sínodo não 

tem legitimidade para tomar assento na presente reunião; Quanto ao livro de atas 

do Sínodo Sul de São Paulo, RESOLVE aprovar com as seguintes observações: 

1) Consta a transcrição de uma ata da reunião extraordinária datada de 



02/06/2001 após a lavratura do termo das observações, realizada pela Assembleia 

Geral em 08/02/2003; 2) O registro dos atos do Concílio não está claro, pois 

muitos recursos e apelação de recursos foram lavrados sem esclarecerem a que 

processo pertencem, isto é, a obscuridade de registros impediu a Comissão de 

tratar dos atos em questão; 3) Advertir o Concílio em razão do comportamento 

desidioso na lavratura da ata fora de época; 4) Nomear, em razão da obscuridade 

apontada que impediu a constatação dos atos praticados pelo Sínodo, uma 

comissão por esta Assembleia Geral, para a apuração de eventuais 

irregularidades de todo o processo; Quanto ao livro de atas do Sínodo Vale do Rio 

Paraná RESOLVE aprovar com as seguintes observações: 1) Folha 19 não 

contém a assinatura da diretoria; 2) Não contém folha em branco, devidamente 

numerada, antes do termo de encerramento; 3) A data de encerramento não é a 

data da última ata; 4) Não se respeitou espaço de 4 cm da margem esquerda; 5) 

O termo de encerramento do livro de atas manuscrito não foi lavrado pelo 

presidente do concílio; Quanto aos livros de atas dos Sínodos Ocidental e 

Meridional, RESOLVE: 1) Acolher os livros e as justificativas para o atraso na 

entrega; 2) Encaminhá-los para exame da Comissão Executiva da Assembleia 

Geral em sua próxima reunião; Quanto ao Sínodo Nordeste, RESOLVE determinar 

que o seu livro de atas seja apresentado na próxima reunião da Comissão 

Executiva da Assembleia Geral; Quanto ao Sínodo Sudoeste Paulista RESOLVE: 

1) Advertir o sínodo pela não apresentação do livro de atas; b) Determinar que seu 

livro seja apresentado na próxima reunião da Comissão Executiva da Assembleia 

Geral. AUTORIZAÇÃO PARA AUSENTAR-SE: Foram autorizados a retirarem-se 

da sessão os seguintes conciliares: Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues 

(Presbitério Paulistano); Presb. Abinaziel Ricardo de Freitas (Presbitério 

Paulistano); Filippo Blancato (Presbitério São Paulo); Rev. Marcos Nunes 

(Presbitério Oeste); Presb. Altair Rossi (Presbitério Oeste); Presb. Josué de Souza 

e Silva (Presbitério Distrito Federal); Presb. Nicanor Lange Filho (Presbitério 

Sudoeste de Minas); Rev.Emerson Ricardo Pereira dos Reis (Presbitério 

Santana); Presb. Ocimar Fernandes de Oliveira e Silva (Presbitério Santana); 

Presb. Neilton Diniz Silva (Presb. Sergipe); Presb. Abedias Queiros Ribeiro 



(Presbitério Noroeste Paulista); Rev.Antônio de Oliveira Faria (Presbitério 

Noroeste Paulista); Presb. Durval Urbinatti (Presbitério Noroeste Paulista); Rev. 

Osmair Martins Garcia (Presbitério Noroeste Paulista); Rev. Elias Soares Heringer 

(Presbitério Osasco); Presb. Etevaldo Barbosa Novaes (Presbitério Osasco); 

Presb. Hilário Albrecht (Presbitério Campo Grande); Rev. Marcos Kopeska Paraizo 

(Presbitério Campo Grande); Rev. Raul Hamilton de Souza (Presbitério Campo 

Grande). REPRESENTAÇÃO: Rev. Florisval Carbona Costa assumiu a 

representação do Presbitério Sul de São Paulo no lugar do Rev. Ezequias Pires de 

Camargo. RELATÓRIO DA COMISSÃO DE PAPÉIS E CONSULTAS: Quanto ao 

Doc. AG 002/05 (Relatório da Diretoria da Assembleia Geral), RESOLVE acolher o 

referido relatório observando-se, porém, a necessidade de maiores detalhes sobre 

as atividades realizadas pelas Secretarias, (por exemplo, o relatório da Secretaria 

de Missões, que detém 40% do orçamento anual da Igreja, poderia ser 

enriquecido com dados que demonstrem seus resultados na prática); Quanto ao 

Doc. AG 007/05 (Do Presbitério Sergipe, de 9/12/2004, solicitando autorização 

para venda de imóvel da IPI do Brasil, localizado no bairro do Farol, em Maceió, 

AL), RESOLVE: a) autorizar a venda do imóvel da IPI do Brasil, localizado no 

bairro do Farol em Maceió; b) que o resultado da venda seja aplicado na aquisição 

de uma casa pastoral em Maceió e, em havendo excedente, que o mesmo seja 

aplicado em imóvel com finalidade missionária na jurisdição do Presbitério; c) que 

os imóveis sejam adquiridos em nome da IPI do Brasil; d) autorizar o Presidente 

da Assembleia Geral a assinar os documentos legais para o fiel cumprimento 

desta resolução. Quanto ao Doc. AG 029/05 (Do Sínodo Vale do Rio Paraná 

solicitando autorização para elaboração de seu livro de atas por meio de processo 

eletrônico), RESOLVE arquivar o pedido, uma vez que não é mais necessária a 

autorização da Assembleia Geral para esse procedimento; Quanto ao Doc. AG 

004/05 (Do Presbitério Sul do Paraná, solicitando doação de patrimônio da extinta 

IPI de Mergulhão), RESOLVE: 1) atender o pedido, doando ao Presbitério Sul do 

Paraná o imóvel, constante da transcrição 1.699, livro 3-D, do Cartório de Registro 

de Imóveis de Antonina, PR, datado de 08/03/1.946, com área de 12.100m²; 2) 

autorizar o presidente da IPI do Brasil, Rev. Assir Pereira, a assinar o termo de 



doação; 3) que as despesas serão assumidas pelo Presbitério Sul do Paraná; 

Quanto ao Doc. AG 023/05 (da Diretoria da Assembleia Geral, contendo proposta 

de Estatuto para Associação Cristo é Vida), RESOLVE homologar o seguinte 

Estatuto: “ASSOCIAÇÃO CRISTO É VIDA – ESTATUTO - CAPÍTULO I - DA 

INSTITUIÇÃO, DEFINIÇÃO, SEDE E FINALIDADE – Artigo 1º  - A Associação 

Cristo é Vida, anteriormente denominada Associação Evangélica Maanaim, 

doravante designada simplesmente ASSOCIAÇÃO, é uma associação civil-

religiosa, sem fins lucrativos, com tempo de duração indeterminado, mantida pela 

Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, entidade religiosa inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º 62815279/0001-19, com sede à Rua Amaral Gurgel, 452, 

sobreloja, São Paulo/SP e pelo Presbitério de Botucatu, entidade religiosa inscrita 

no CNPJ/MF sob o n º 57.269.078/0001-23, com sede à Rua João Passos número 

781 no município de Botucatu, Estado de São Paulo.  Parágrafo Único – Por 

decisão da Assembleia Geral, outras instituições mantenedoras poderão integrar a 

Associação. Artigo 2º - A Associação tem por finalidade a administração do 

Acampamento Cristo é Vida localizado à estrada vicinal Arandu - Santa Cristina I, 

Quilômetro onze, na zona rural do município de Arandu, Estado de São Paulo,  

através de promoção de programas de caráter religioso, filantrópico, social, 

educacional e cultural, sem distinção de nacionalidade, cor, idade, sexo ou 

religião. Artigo 3º - A Associação não tem fins lucrativos, nem visa vantagens 

pecuniárias a favor de seus membros diretores, sendo a sua receita constituída de 

contribuições dos associados, ofertas, locações, doações, aplicações financeiras, 

subvenções, legados de simpatizantes residentes no país ou no exterior e, ainda, 

através dos resultados de suas operações que serão aplicadas na expansão de 

seus propósitos. Artigo 4º -  A associação tem sede e foro na cidade de Avaré, 

estado de São Paulo, à Rua Goiás número hum mil cento e quarenta e dois. 

CAPÍTULO II - Artigo 5o – São direitos e deveres das instituições mantenedoras a 

serem exercidos por seus legítimos representantes: Parágrafo único - Comporem 

a Assembleia Geral, com voz e voto, através de 05 (cinco) representantes 

indicados. 1. Serem devidamente informadas sobre a vida, eventos e atividades 

promocionais da Associação; 2. Colaborar para a realização dos fins da 



Associação e execução das decisões da Assembleia Geral. Artigo 6º - A 

Associação é constituída por número ilimitado de associados distinguidos nas 

seguintes categorias: 1. Ativos: São os representantes das Instituições 

Mantenedoras. 2. Contribuintes: São todos as pessoas físicas e jurídicas que 

contribuírem eventual ou regularmente com recursos financeiros; 3.  Honorários: 

São os homenageados pela Diretoria da Associação por serviços prestados à 

entidade; § 1° - A exclusão do quadro de associados ativos acontecerá pelo não 

cumprimento das normas estatutárias,  por deliberação fundamentada da maioria 

absoluta dos presentes a Assembleia Geral especialmente convocada. § 2° - Os 

associados não respondem com seus bens, individual, solidária ou 

subsidiariamente, pelas obrigações que em nome da Associação contraírem os 

seus dirigentes. Artigo 7o – São direitos e deveres dos associados ativos: 

Apresentar sugestões à Diretoria; 2. Participar dos eventos promovidos pela 

Associação; 3. Aceitar os objetivos da Associação e colaborar para a consecução 

destes; 4. Participar da Assembleia Geral com voz ativa e voto representativo. - 

CAPÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO - Artigo 8o – São órgãos da Associação: 

1.Assembleia Geral; 2. Diretoria; 3.   Conselho Fiscal. Parágrafo único – Os 

membros da Diretoria e do Conselho Fiscal não serão remunerados pelo exercício 

de suas funções e nem terão direito ao patrimônio da Associação.  1. 

ASSEMBLEIA GERAL - Artigo 9o – A Assembleia Geral é o órgão máximo 

deliberativo da Associação, responsável último pela consecução dos objetivos 

institucionais, pela vida e funcionamento da Associação. Artigo 10 – A Assembleia 

Geral será presidida pelo presidente da Diretoria.  Artigo 11 – Constituem a 

Assembleia Geral todos os associados ativos. Artigo 12 -  Compete à Assembleia 

Geral deliberar sobre tudo o que se refere à vida, ao funcionamento e às 

atividades da Associação, especialmente: 1. Estabelecer as diretrizes de ação, 

aprovar o plano de atividades da diretoria; 2. Eleger a Diretoria; 3. Apreciar o 

relatório anual da Diretoria; 4. Aprovar e reformar o Estatuto; 5. Autorizar a 

Diretoria a contrair dívidas ou fazer outros atos de administração extraordinários, 

que não ponham em risco a estabilidade patrimonial da Associação, respeitadas 

as normas das instituições mantenedoras sobre a matéria; 6 Excluir e receber 



associados; 7. Decidir sobre extinção da Associação, nos termos do Artigo 31; 8. 

Aprovar as contas e o balanço financeiro; 9.   Decidir sobre aquisição, alienação e 

oneração de imóveis; 10.  Julgar recursos de associados; 11.  Aprovar o 

Regimento Interno da Associação. Artigo 13 – A Assembleia Geral reúne-se 

ordinariamente uma vez por ano e, extraordinariamente, por decisão da Diretoria 

ou à requerimento de um quinto dos associados ativos. Artigo 14 – A Assembleia 

Geral ordinária é convocada com pelo menos trinta dias de antecedência e 

extraordinariamente, com quinze dias pelo menos de antecedência, através de 

edital afixado na sede da Associação e por correspondência. Artigo 15 – O 

quorum para funcionamento da Assembleia é de metade dos associados ativos 

desde que haja a presença de 02 representantes de cada instituição mantenedora, 

exceto nos casos previstos nos artigos 31 e 32, sendo que as decisões serão 

tomadas por maioria absoluta de votos. § 1° - Não sendo atingido o quorum  em 

primeira convocação, a reunião da Assembleia Geral se realizará em segunda 

convocação 30 (trinta) minutos após a primeira convocação com qualquer número 

de associados ativos, desde que haja a presença de 01 representante de cada 

instituição mantenedora. § 2° - Nos casos de destituição dos membros da Diretoria 

e alteração deste Estatuto é exigido o voto concorde de dois terços dos presentes 

à Assembléia, especialmente convocada para esse fim, não podendo ela 

deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos membros, ou com 

menos de um terço nas convocações seguintes, desde que haja a presença de 01 

representante de cada instituição mantenedora. 2.  DA DIRETORIA - Artigo 16 – A 

Associação será dirigida por uma Diretoria eleita em Assembleia Geral entre os 

associados ativos, com mandato de dois anos podendo ser reconduzidos para 

outros mandatos a critério da Assembleia Geral, sendo constituído de: 1. 

Presidente; 2. Vice-Presidente; 3. Secretário(a); 4. Tesoureiro(a); Artigo 17 – 

Compete à Diretoria: 1. Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e as decisões da 

Assembleia Geral; 2. Promover a execução do plano de atividades da Associação 

e dirigir sua vida e atividades, em vista da consecução de seus objetivos 

institucionais; 3. Praticar a gestão econômico-financeira da Associação; 4. 

Deliberar sobre o plano de atividades, o relatório anual, o balanço e orçamento, 



antes de apresentá-los à Assembleia Geral; 5. Contratar e demitir empregados;  6. 

Decidir sobre participação da Associação em convênios, associações e fundações 

“ad referendum” da Assembleia Geral; 7. Decidir sobre a convocação da 

Assembleia Geral, extraordinariamente; 8. Propor à Assembleia Geral alteração 

deste Estatuto; 9. Resolver os casos omissos ou duvidosos deste Estatuto; 10. 

Praticar todos os demais atos necessários ao cabal desempenho das finalidades 

da Associação; 11. Elaborar o regimento interno da Associação, submetendo-o a 

aprovação pela Assembleia Geral. Artigo 18 – A Diretoria reúne-se ao menos uma 

vez por trimestre; Artigo 19 – Compete ao (à) Presidente: 1. Convocar e presidir as 

reuniões da Diretoria e Assembleia Geral; 2. Representar a Associação, ativa, 

passiva, judicial e extra-judicialmente, bem como constituir procuradores para o 

foro em geral; 3. Assinar com o tesoureiro e profissional legalmente habilitado o 

balanço geral a ser encaminhado à Assembleia Geral; 4. Assinar com o tesoureiro 

títulos, cheques e documentos em geral que se façam necessários ao bom 

andamento da Associação, tais como contas bancárias, créditos bancários; 5. 

Representar a Associação nos casos de compra, venda e oneração de bens 

imóveis; 6.  Delegar atribuições aos integrantes da diretoria. Artigo 20 – Compete 

ao (à) Vice-Presidente: 1. Assessorar o Presidente, desempenhando as funções 

que forem por ele designadas; 2. Substituir o presidente, em caso de 

impedimento. Artigo 21 – Compete ao Secretário(a): 1. Tratar da correspondência 

da diretoria, organizando arquivos e controlando os serviços correlatos; 2. Lavrar 

atas circunstanciadas da reunião da Diretoria e da Assembleia Geral. Artigo 22 – 

Compete ao (à)  tesoureiro(a): 1. Arrecadar as contribuições dos associados, 

rendas auxílios, donativos e subvenções em dinheiro ou em espécie, mantendo 

em dia e comprovada toda a escrituração; 2. Pagar as contas aprovadas pela 

diretoria; 3. Providenciar a devida contabilidade;  4. Apresentar relatórios nas 

reuniões da Diretoria; 5. Encaminhar documentos, balancetes e balanços para 

verificação do Conselho Fiscal; 6. Assinar com o Presidente, títulos, cheques e 

documentos em geral que se façam necessários ao bom andamento da 

Associação, tais como contas bancárias e créditos bancários; 7. Assinar com o 

Presidente balancetes e balanço anual da Associação; 8. Administrar o orçamento 



anual; 9. Apresentar relatórios financeiros sempre que forem solicitados pela 

diretoria ou Conselho Fiscal. 3. Conselho Fiscal - Artigo 23 - O Conselho Fiscal é 

composto por 02 titulares e 02 suplentes indicados pelas instituições 

mantenedoras, sendo um titular e um suplente cada.  Artigo 24 - São atribuições 

do Conselho Fiscal: 1. Examinar os livros contábeis e fiscais e a escrituração da 

Associação; 2. Examinar os balancetes apresentados pelo tesoureiro; 3. Apreciar 

os balanços e inventários que acompanham o relatório anual da Diretoria; 

Parágrafo Único -  O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano, 

e, sempre que necessário, extraordinariamente por convocação da Assembleia 

Geral ou por solicitação de um terço dos associados ativos. - CAPÍTULO IV - DO 

PATRIMÔNIO - Artigo 25 – O patrimônio da Associação é constituído dos direitos 

e bens de qualquer espécie, que possua ou venha a possuir por qualquer forma 

legítima. Artigo 26 – Os recursos para a manutenção e desenvolvimento da 

Associação e atendimento de seus objetivos são provenientes de: 1. Taxa 

referente a utilização do Acampamento e em função de participação em eventos 

oferecidos pela Associação;  2. Contribuições; 3. Donativos e legados; 4. Auxílios, 

subvenções e convênios de órgãos públicos ou organizações não 

governamentais, do Brasil ou do exterior; 5. Rendimentos de bens e serviços. 

Artigo 27 – A Associação aplica todos os seus recursos e rendimentos para a 

realização de suas finalidades institucionais, integralmente no país, não fazendo 

transferência de fundos ou de bens para o exterior, nem distribuindo lucros, 

dividendos, ou quaisquer outras vantagens a nenhum de seus Diretores, 

Instituições Mantenedoras, por nenhum título. Artigo 28 – A vinculação da 

Associação às Instituições Mantenedoras não representa nenhuma transferência 

de responsabilidade ou obrigação jurídica ou patrimonial destas com aquela, nem 

para seus prepostos e representantes que não respondem nem subsidiariamente 

pelas obrigações contraídas pela Associação.  - CAPÍTULO V - DAS 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS - Artigo 29 - A Associação será 

dissolvida por decisão 2/3 (dois terços) dos membros presentes a Assembleia 

Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, quando se torne 

impossível a continuação de suas atividades. Parágrafo Único - Para a realização 



da Assembleia de dissolução da Associação será necessária a presença da 

maioria absoluta dos associados ativos, em gozo de seus direitos sociais, 

especialmente convocados para este fim, necessariamente por escrito, 

esclarecendo os motivos da extinção da Associação. Artigo 30 - No caso de 

dissolução da instituição por absoluta impossibilidade da sua continuidade, após o 

pagamento de suas dívidas, os bens remanescentes serão destinados à 

Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Parágrafo Único 

– Em nenhuma hipótese os associados receberão restituição de contribuições 

feitas ao patrimônio da Associação. Artigo 31 - O presente Estatuto poderá ser 

reformado, no todo ou em parte, em qualquer tempo por decisão de 2/3 (dois 

terços) dos associados ativos, em Assembleia Geral especialmente convocada 

para esse fim e entrará em vigor após aprovação da Comissão Executiva da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil e pelo Presbitério de Botucatu, na data do 

seu registro em Cartório. Artigo 32 - Os casos omissos no presente Estatuto serão 

resolvidos pela Diretoria e referendados pela Assembleia Geral. Artigo 33 - Fica 

eleito o Fórum da Comarca de Avaré para qualquer ação fundada neste Estatuto, 

por mais privilegiado que seja qualquer outro.” OUTRAS RESOLUÇÕES: 1) 

Oficiar as Igrejas Presbiterianas Independentes que completaram 100 anos de 

organização nos anos de 2003 e 2004, parabenizando-as e manifestando o jubilo 

da Assembleia Geral pela efeméride; 2) Convocar, à ordem do Presidente,  

reunião extraordinária da Assembleia Geral para tratar exclusivamente dos 

documentos não examinados na reunião ordinária como segue: DOCUMENTOS 

PENDENTES: AG 003/05 - Relatório da Comissão Executiva da Assembleia 

Geral; AG 005/05 - Do Presbitério de Presidente Prudente, de 10/11/2004, 

propondo nova redação ao parágrafo 1º do Artigo 20 do Projeto de Constituição da 

IPI do Brasil; AG 006/05 - Do Presbitério de Presidente Prudente, de 10/11/2004, 

apresentando consulta a respeito da eficácia do batismo infantil; AG 008/05 - Do 

Presbitério Centro Oeste Paulista, de 13/12/2004, apresentando proposta sobre 

destinação de recursos advindos de venda da propriedade de Bethel; AG 009/05 - 

Do Presbitério de Londrina, de 30/12/2004, apresentando proposta sobre 

pagamento de previdência social a pastores e pastoras da IPI do Brasil; AG 



010/05 - Do Presbitério Fluminense, de 3/1/2005, solicitando revogação de 

decisão do Seminário de São Paulo a respeito de reciclagem acadêmica; AG 

011/05 - Do Presbitério Fluminense, de 3/1/2005, apresentando consulta a 

respeito de resolução tomada pela Comissão Executiva da Assembleia Geral 

sobre reciclagem acadêmica; AG 012/05 - Do Presbitério Brasil Central, de 

6/1/2005, apresentando proposta de redação ao Artigo 66 do Código Disciplinar da 

IPI do Brasil; AG 013/05 - Da Secretaria de Relações Intereclesiásticas, de 

11/1/2005, apresentando proposta de filiação da IPI do Brasil ao Conselho Mundial 

de Igrejas; AG 015/05 - Da Secretaria de Administração e Planejamento, de 

11/1/2005, apresentando relatório sobre elaboração de plano de cargos e salários 

para a IPI do Brasil; AG 016/05 - Da Diretoria da Assembleia Geral, de 12/1/2005, 

apresentando proposta a respeito de assuntos pendentes referentes às 

Ordenações Litúrgicas da IPI do Brasil; AG 017/05 - Da Comissão Especial para 

Elaboração de Afirmação de Fé, de 12/1/2005, apresentando propostas para a 

continuidade de seus trabalhos; AG 018/05 - Da Secretaria de Relações 

Intereclesiásticas, de 12/1/2005, apresentando proposta de adoção de texto 

padrão para as parcerias da IPI do Brasil com outras igrejas; AG 019/05 - Da 

Diretoria da Assembleia Geral e da Comissão de Patrimônio, de 12/1/2005, 

apresentando proposta a respeito de investimento de recursos advindos da venda 

de bens da IPI do Brasil; AG 020/05 - Da Secretaria de Relações 

Intereclesiásticas, de 12/1/2005, apresentando relatório sobre estabelecimento de 

relacionamento de parceria com a Igreja Presbiteriana Cristo el Rei, da Argentina; 

AG 022/05 - Da Secretaria de Administração e Planejamento, de 13/1/2005, 

apresentando estudo e proposta a respeito de propostas de redução do percentual 

de contribuição das igrejas locais para a Assembleia Geral; AG 024/05 - Da 

Tesouraria, de 13/1/2005, apresentando relatório referente aos anos de 2003 e 

2004; AG 025/05 - Da Comissão Permanente de Exame de Contas e Auditoria, de 

13/1/2005, apresentando relatório referente aos anos de 2003 e 2004; AG 028/05 - 

Da Assessoria de Estatística e Estado Espiritual, de 19/1/2005, apresentando 

relatório referente a 2004; AG 030/05 – De conciliares propondo que pelo menos 

50% dos recursos provenientes da venda de parte do terreno da Chácara Bethel 



Sorocaba seja destinado a Associação Bethel; AG 032/05 – Do Presbitério Leste 

Paulistano, de 17/1/2005, consignando manifestação de protesto em ata 

(Comissão de Papéis e Consultas). COMISSÃO DE DIPLOMACIA: Faz o registro 

da visita dos seguintes irmãos ao Concílio: Rev. Abival Pires da Silveira, Rev. 

Doraci Natalino de Souza, Presb. Daltro Izídio dos Santos, Cleide Assis Dias de 

Lacerda, Verônica Guedes dos Santos, Rev. José Martins, Rev. Mathias Quintela 

de Souza, Inailda Bicudo. FALECIMENTOS: Foram registrados votos de pesar 

pelo falecimento dos seguintes irmãos: Rev. Anderson Ramos dos Santos 

(Presbitério Paulistano), Rev. Gervásio Francisco Orru (Presbitério Sudoeste de 

Minas), Presb. Onézimo Esteves de Souza (IPI de Engenheiro Goulart), Presb. 

Otacílio Albino do Nascimento (IPI de Vianóplis), Presba. Maria Passos do 

Nascimento (IPI de Vianópolis), Presb. Ismael Nogueira (4ª IPI de Machado), 

Presb. Sebastião Rosa Andrade (3ª IPI de Machado), Presb. Eliezer Candido de 

Camargo (IPI Torre de Pedra), Presb. Elias Antonio da Silva (IPI de Bofete), 

Presb. Acácio Molinare (IPI de Gramadão), Presb. Teodoro Pereira de Carvalho 

(IPI Filadélfia, Santo André), Presb. Sossim Akamine (IPI de Mauá), Presb. Dirceu 

Rodrigues (Presbitério Novo Osasco), Rev. Lino Medeiros (Presbitério Novo 

Osasco), Presb. Alfredo Kräenbühl (IPI Vila Dom Pedro I), Presb. Joaquim Maria 

Olimpio (IPI de Tupã), Rev. Jorge Vieira (Presbitério Arapongas), Presb. João 

Ferraz Moreira (IPI de Adamantina), Presb. Silvestre Carlos Cassulino (IPI do 

Imirim), Presb. Tarcisio Brizola de Almeida (IPI do Jardim Tremembé). 

COMUNICAÇÕES: Foram feitas as seguintes comunições: Lançamento do livro 

“O Paraíso Restaurado” de autoria do Rev. Brasilio Nunes; Lançamento do Livro 

“Missio Dei” de autoria do Rev. Silvanio Silas Cabrial; Nomeação do Rev. 

Valdeilson Casimiro de Oliveira para a sub-secretaria de Promoção e Assistência 

Social do Município de Vianópolis, GO. SUSPENSÃO DA SESSÃO: Às 19h37 

com oração pela Reva. Regina Niura. REABERTURA DA SESSÃO: Foi reaberta 

às 20h10 com culto público, sendo o pregador o Rev Abival Pires da Silveira. 

HOMENAGEM: O Rev. Assir Pereira, ao final do culto, passou às mãos do Rev. 

Abival Pires da Silveira placa pelo exercício da presidência do Supremo Concílio 

da IPI do Brasil (1981-1984; 1984-1987; 1991-1995). VOTO DE 



AGRADECIMENTO: Registra-se voto de agradecimento à equipe de voluntários 

do Presbitério de Sorocaba que trabalhou no apoio da reunião, à Primeira Igreja 

de Sorocaba, ao Presbitério de Sorocaba e ao Sínodo Sul de São Paulo. 

ENCERRAMENTO: A reunião foi encerrada às 21h40, com impetração da bênção 

pelo Rev. Abival Pires da Silveira. Para constar, eu, Valdinei Aparecido Ferreira, 2º 

secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será por mim 

assinada e pelos demais membros da diretoria presentes a esta sessão. 

 

  

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI DO 

BRASIL – EXERCÍCIO 2003 – 2006 

Sessão de Instalação 

 

DATA, HORA E LOCAL: 10/08/2005, às 20h00, no templo da Primeira Igreja 

Presbiteriana Independente de Santo André, rua Coronel Francisco Amaro, 94, 

Santo André, SP. PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: Presb. 

Jonatas Silvas Meneses. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev. Assir 

Pereira, presidente; Rev. Silas Silveira, 1º vice-presidente; Rev. Adevanir Pereira 

da Silva, 2º vice-presidente; Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel, 3º vice-

presidente; Presb. Jonatas Silva Meneses, 1º secretário. REPRESENTAÇÃO 

SINODAL: SÍNODO BORDA DO CAMPO: Presbitério ABC: Revs. Roberto Mauro 

de Souza Castro e Abimael Lara e a Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel. 

Presbitério Ipiranga: Revs. Assir Pereira e Leontino Farias dos Santos e Presbs. 

João Américo dos Santos e Moacir Húngaro. Presbitério Litoral Paulista: Revs. 

Helinton Rodrigo Zanini Paes e  Paulo Martins de Almeida e  Presb. João Batista 

Ribeiro de Barros. SÍNODO BRASIL CENTRAL: Presbitério Brasil Central: Revs. 

David Aguiar de Oliveira e Valdeilson Casimiro de Oliveira. Presbitério Distrito 

Federal: Revs. Ézio Martins de Lima e Silas Silveira e  Presb. Roberto de Sousa 

Silveira. Presbitério Mato Grosso-Rondônia: Revs. Denis Silva Luciano Gomes e 

José Drailton da Silva. SÍNODO MERIDIONAL: Presbitério Catarinense: Revs. 

Euclides Luis do Amaral e Regina Niura Silva do Amaral e Presb. Décio João 



Machado. Presbitério Londrina: Revs. Marco Antonio Barbosa e Paulo Roberto de 

Farias e Presbas. Adiloar Franco Zemuner e Sonia Regina Machado dos Santos. 

Presbitério Paranaense: Revs. Carlos Roberto Alves de Souza e Francisco Elias 

Delfino. Presbitério Sul do Paraná: Revs. Carlos Fernandes Meyer e Jean Carlos 

Selleti e Presbs. Luiz Carlos Morosini e Salomão Bueno da Silva. SÍNODO  

MINAS GERAIS: Presbitério São Paulo-Minas: Revs. Walter Guilherme Ferreira 

Salles e Ablandino Saturnino de Souza e Presbs. Sérgio Ferreira de Lima e 

Umbelina Bologna. Presbitério Sudoeste de Minas: Rev. Juraci Moraes Cabral. 

Presbitério Sul de Minas: Revs. Alex Sandro dos Santos e Zaru Cassiano. 

SÍNODO NORDESTE: Presbitério Bahia: Rev. Nenrod Douglas Oliveira dos 

Santos. Presbitério Sergipe: Presb. Jonatas Silva Menezes. Presbitério Nordeste: 

Rev. Kleber Nobre Queiroz. SÍNODO OCIDENTAL: Presbitério Araraquarense: 

Revs. Antonio Carlos Alves e Dallmer Palmeiras Rodrigues de Assis e Presbs. 

Flávio Henrique Tabarine e Adair Sérgio Eduardo Camargo. Presbitério Campinas: 

Revs. José Arno Tossini e Márcio Miranda de Oliveira e Presbs. Luiz Ribeiro da 

Silva e Dorival Nogueira. Presbitério Noroeste Paulista: Revs. Antonio de Oliveira 

Faria e Marcos Roberto dos Anjos Pinto. Presbitério Oeste: Revs. Wanderley 

Maciel Kirilov e Joezer Crott Sanches e Presbs. Altair Rossi e Daniel Grotti. 

SÍNODO OESTE PAULISTA: Presbitério de Assis: Revs. Hélio Osmar Fernandes 

e Ari Botelho. Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. Agnaldo Pereira Gomes e 

Ricardo José Bento e Presba. Felicia Forte Sobrinha. Presbitério Presidente 

Prudente: Revs. Juliano Sanches Lopes e Paulo de Melo Cintra Damião e Presbs. 

Francisco Severino de Oliveira e Walter Signorini. SÍNODO ORIENTAL: 

Presbitério Bandeirante: Revs. Fernando Bortoleto Filho e Saul Ramos de Oliveira 

e Presb. Nelson Lacerda da Silva. Presbitério Freguesia: Revs. Adalto Geraldo 

Beltrão e Wellington Ribeiro e Presbs. Moacir Benvindo de Carvalho e João Bosco 

de Lima. Presbitério Santana: Revs. Afonso de Oliveira e Eli Marques. SÍNODO 

OSASCO: Presbitério de Carapicuíba:  Revs. Márcio Alves Mota e Rubens Franco 

Lacerda. Presbitério Novo Osasco: Rev. Marcos Paulo Monteiro da Cruz Bailão e 

Presb. Valdevino Carlos de Oliveira. Presbitério de Osasco: Revs. Elias Soares 

Heringer e Paulo César de Souza e Presbs. Etevaldo Barbosa Novaes e Eduardo 



Gouvêa Mendonça. SÍNODO RIO-SÃO PAULO: Presbitério Fluminense: Revs. 

Cléber Coimbra Filho e Silvânio Silas Ribeiro Cabrial e Presb. Lourival Tosta das 

Neves. Presbitério Rio de Janeiro: Rev. Antônio Fernandes da Rocha Neto e 

Presb. Jessé Roecheling. Presbitério Rio Sul: Revs. Marcos Paulo de Oliveira e 

Weber Orlando Braidotti e Presb. Antonio Thuler Filho. Presbitério Vale do 

Paraíba: Rev. Natanael da Mata Costa e Presbs. Jefferson Drilard e Carlos de 

Souza. SÍNODO SÃO PAULO: Presbitério Leste Paulistano: Revs. Nilo Sérgio da 

Silva e Otoniel Marinho de Oliveira Júnior e Presbs. Aníbal Martins e Nestor Maia 

Rodrigues Campos. Presbitério Paulistano: Revs. Gilberto dos Santos Rodrigues e 

Venício Nogueira e Presbs. William Ramos e Abnaziel Ricardo de Freitas. 

Presbitério São Paulo: Revs. Filippo Blancato e Leonildo Silveira Campos e 

Presbs. Paulo Rodrigues Costa e Francisco de Almeida. SÍNODO 

SETENTRIONAL: Presbitério do Amazonas: Rev. Cláudio Fernando Reinaldet. 

Presbitério Ceará: Revs. Áureo Rodrigues Oliveira e Rivaldo Bispo Oliveira. 

Presbitério Norte: Rev. Samuel do Prado. SÍNODO SUDOESTE PAULISTA: 

Presbitério Botucatu:  Revs. Clayton Leal da Silva e Levi Franco de Alvarenga. 

Presbitério Central Paulista: Rev. Kleuber Leal da Silva e Presb. Varlino Mariano 

de Souza. Presbitério Ourinhos: Revs. João Batista de Souza e Silas de Oliveira. 

SÍNODO SUL DE SÃO PAULO: Presbitério de Sorocaba: Rev. Edson Alcântara e 

Presb. James Baptista. Presbitério Sul de São Paulo: Presb. Odair Martins. 

Presbitério de Votorantim: Revs. Jonas Gonçalves e Jairo Honório Correia e 

Presbs. Eduardo Wakamoto e Zenilton Aparecido Marcolina de Góes.  SÍNODO 

VALE DO RIO PARANÁ: Presbitério Arapongas: Revs. Artêmio Langue Pauluci 

Júnior e Audenir Almeida Cristófano e Presb. Arlindo da Silva Pinto. Presbitério 

Campo Grande:  Revs. Cláudio Alves Coutinho e Sérgio Francisco dos Santos. 

Presbitério Maringá: Revs. Márcio Marques e Vagner Rodrigues Moraes e Presbs. 

Djalma Bastos César e Valdenir dos Santos Correa. Presbitério Mato Grosso do 

Sul: Revs. Ezequiel Luz e Paulo Alves Domingues e Presbs. Raimundo Pereira 

Leite e Roney Márcio Pessoa. Presbitério Norte do Paraná: Revs. Reinaldo 

Almeida dos Santos e Simão Alberto Zambissa e Presbs. Carlos Donizete Esteves 

e Elias César do Nascimento Ferreira. Presbitério Oeste do Paraná: Rev. Marcelo 



Teixeira dos Santos e Presb. Djair Palma. AUSENTES: Diretoria: Rev. Valdinei 

Aparecido Ferreira, 2º secretário. Representação Sinodal: Sínodo Nordeste: 

Presbitério Pernambuco-Alagoas. QUORUM: Havendo quorum com a presença de 

87 ministros e 51 presbíteros  e a totalidade dos Sínodos, o presidente declarou 

aberta a 4ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil do 

Exercício 2003-2006. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, 

secretário geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro; Rev. José Ilson Venâncio; 

Representação da Igreja Evangélica Valdense do Rio da Prata: Rev. Hugo 

Armand Pilón (moderador) e o Diácono Roberto Garnier. CULTO DE ABERTURA: 

Foi realizado com a proclamação da Palavra pelo presidente da Assembléia, Rev. 

Assir, fundamentada na Carta de Paulo aos Romanos, Cap. 13. O culto foi 

encerrado com oração pelo Rev. Silas Silveira e bênção apostólica pelo Rev. 

Hugo Armand Pilón. HORÁRIO DAS SESSÕES: Foi aprovado o seguinte horário 

regimental: das 8h30 às 12h30; das 14h00 às 18h00; das 19h30 às 22h30. 

ENCERRAMENTO: A sessão de instalação foi encerrada às 21h55, com oração e 

bênção pelo presidente. Para constar, eu, Jonatas Silva Meneses, 1º secretário, 

lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos 

membros da diretoria presentes a esta sessão. 

  

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI DO 

BRASIL – EXERCÍCIO 2003 – 2006 

Primeira Sessão 

 

DATA, HORA E LOCAL: 11/08/2005, às 8h56, no templo da Primeira Igreja 

Presbiteriana Independente de Santo André, rua Coronel Francisco Amaro, 94, 

Santo André, SP. PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: Presb. 

Jonatas Silvas Meneses. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev. Assir 

Pereira, presidente; Rev. Silas Silveira, 1º vice-presidente; Rev. Adevanir Pereira 

da Silva, 2º vice-presidente; Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel, 3º vice-

presidente; Presb. Jonatas Silva Meneses, 1º secretário; Rev. Valdinei Aparecido 

Ferreira, 2º secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL: SÍNODO BORDA DO 



CAMPO: Presbitério ABC: Revs.  Roberto Mauro de Souza Castro e Abimael Lara 

e Presba.  Eleni Rodrigues Mender Rangel. Presbitério Ipiranga: Revs. Assir 

Pereira e Leontino Farias dos Santos e Presbs. João Américo dos Santos e Moacir 

Húngaro. Presbitério Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo Zanini Paes e  Paulo 

Martins de Almeida e Presb. João Batista Ribeiro de Barros. SÍNODO BRASIL 

CENTRAL: Presbitério Brasil Central: Revs. David Aguiar de Oliveira e Valdeilson 

Casimiro de Oliveira. Presbitério Distrito Federal: Revs. Ézio Martins de Lima e 

Silas Silveira e Presb. Roberto de Sousa Silveira. Presbitério Mato Grosso-

Rondônia: Revs. Denis Silva Luciano Gomes e José Drailton da Silva. SÍNODO 

MERIDIONAL: Presbitério Catarinense: Revs. Euclides Luis do Amaral e Regina 

Niura Silva do Amaral e Presb.  Décio João Machado. Presbitério Londrina: Revs. 

Marco Antonio Barbosa e Paulo Roberto de Farias e Presbas. Adiloar Franco 

Zemuner e Sonia Regina Machado dos Santos. Presbitério Paranaense: Revs. 

Carlos Roberto Alves de Souza e Francisco Elias Delfino. Presbitério Sul do 

Paraná: Revs. Carlos Fernandes Meyer e Jean Carlos Selleti e Presbs. Luiz 

Carlos Morosini e Salomão Bueno da Silva. SÍNODO  MINAS GERAIS: Presbitério 

São Paulo-Minas: Revs. Walter Guilherme Ferreira Salles e Ablandino Saturnino 

de Souza e Presbs. Sérgio Ferreira de Lima e Umbelina Bologna. Presbitério 

Sudoeste de Minas: Revs. Diogo Santana Rocha e Juraci Moraes Cabral. 

Presbitério Sul de Minas: Revs. Alex Sandro dos Santos e Zaru Cassiano. 

SÍNODO NORDESTE: Presbitério Bahia: Rev. Nenrod Douglas Oliveira dos 

Santos. Presbitério Sergipe: Presb. Jonatas Silva Menezes. Presbitério Nordeste: 

Rev. Kleber Nobre Queiroz. SÍNODO OCIDENTAL: Presbitério Araraquarense: 

Revs. Antonio Carlos Alves e Dallmer Palmeiras Rodrigues de Assis e Presbs. 

Flávio Henrique Tabarini e Adair Sérgio Eduardo Camargo. Presbitério Campinas: 

Revs. José Arno Tossini e Márcio Miranda de Oliveira e Presbs. Luiz Ribeiro da 

Silva e Dorival Nogueira. Presbitério Oeste: Revs. Joezer Crotti Sanches e 

Wanderlei Maciel Kirilov e Presbs. Altair Rossi e Daniel Grotti.  Presbitério 

Noroeste Paulista: Revs. Antonio de Oliveira Faria e Marcos Roberto dos Anjos 

Pinto. SÍNODO OESTE PAULISTA: Presbitério de Assis: Revs. Hélio Osmar 

Fernandes e Ari Botelho. Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. Agnaldo Pereira 



Gomes e Ricardo José Bento e Presba. Felicia Forte Sobrinha. Presbitério 

Presidente Prudente: Revs. Juliano Sanches Lopes e Paulo de Melo Cintra 

Damião e Presbs. Francisco Severino de Oliveira e Walter Signorini. SÍNODO 

ORIENTAL: Presbitério Bandeirante: Revs. Fernando Bortolleto Filho e Saul 

Ramos de Oliveira e Presb.  Nelson Lacerda da Silva. Presbitério Freguesia: Revs. 

Adalto Geraldo Beltrão e Wellington Ribeiro e Presbs. Moacir Benvindo de 

Carvalho e João Bosco de Lima. Presbitério Santana: Rev. Eli Marques. SÍNODO 

OSASCO: Presbitério de Carapicuíba:  Revs. Márcio Alves Mota e Rubens Franco 

Lacerda. Presbitério Novo Osasco: Rev. Marcos Paulo Monteiro da Cruz Bailão e 

Presb. Valdevino Carlos de Oliveira. Presbitério de Osasco: Revs. Elias Soares 

Heringer e Paulo César de Souza e Presbs. Etevaldo Barbosa Novaes e Eduardo 

Gouvêa Mendonça. SÍNODO RIO-SÃO PAULO: Presbitério Fluminense: Revs. 

Cléber Coimbra Filho e Silvânio Silas Ribeiro Cabrial e Presb. Lourival Tosta das 

Neves. Presbitério Rio de Janeiro: Rev. Antônio Fernandes da Rocha Neto e 

Presb. Jessé Roecheling. Presbitério Rio Sul: Revs. Marcos Paulo de Oliveira e 

Weber Orlando Braidotti e Presb. Antonio Thuler Filho. Presbitério Vale do 

Paraíba: Rev. Natanael da Mata Costa e Presbs. Jefferson Drilard e Carlos de 

Souza. SÍNODO SÃO PAULO: Presbitério Leste Paulistano: Revs. Nilo Sérgio da 

Silva e Otoniel Marinho de Oliveira Júnior e Presb. Aníbal Martins. Presbitério 

Paulistano: Revs. Gilberto dos Santos Rodrigues e Venício Nogueira e Presbs. 

José Antônio Pombo e Abnaziel Ricardo de Freitas. Presbitério São Paulo: Revs. 

Filippo Blancato e Leonildo Silveira Campos e Presbs. Paulo Rodrigues Costa e 

Francisco de Almeida. SÍNODO SETENTRIONAL: Presbitério do Amazonas: Rev. 

Cláudio Fernando Reinaldet. Presbitério Ceará: Revs. Áureo Rodrigues Oliveira e 

Rivaldo Bispo Oliveira. Presbitério Norte: Rev. Samuel do Prado. SÍNODO 

SUDOESTE PAULISTA: Presbitério Botucatu:  Revs. Clayton Leal da Silva e Levi 

Franco de Alvarenga. Presbitério Central Paulista: Rev. Kleuber Leal da Silva e 

Presb. Varlino Mariano de Souza. Presbitério Ourinhos: Revs. João Batista de 

Souza e Silas de Oliveira. SÍNODO SUL DE SÃO PAULO: Presbitério de 

Sorocaba: Rev. Edson Alcântara e Presb. James Baptista. Presbitério Sul de São 

Paulo: Presb. Odair Martins. Presbitério de Votorantim: Revs. Jonas Gonçalves e 



Jairo Honório Correia e Presb. Zenilton Aparecido Marcolina de Góes.  SÍNODO 

VALE DO RIO PARANÁ: Presbitério Arapongas: Revs. Claudecir da Silva e 

Audenir Almeida Cristófano e Presb. Arlindo da Silva Pinto. Presbitério Campo 

Grande:  Revs. Cláudio Alves Coutinho e Sérgio Francisco dos Santos. Presbitério 

Maringá: Revs. Márcio Marques e Vagner Rodrigues Moraes e Presbs. Djalma 

Bastos César e Valdenir dos Santos Correa. Presbitério Mato Grosso do Sul: 

Revs. Ezequiel Luz e Paulo Alves Domingues e Presbs. Raimundo Pereira Leite e 

Roney Márcio Pessoa. Presbitério Norte do Paraná: Revs. Reinaldo Almeida dos 

Santos e Simão Alberto Zambissa e  Presbs. Carlos Donizete Esteves e Elias 

César do Nascimento Ferreira. Presbitério Oeste do Paraná: Rev. Marcelo 

Teixeira dos Santos e Presb. Djair Palma. AUSENTES: Representação Sinodal: 

Sínodo Nordeste: Presbitério Pernambuco-Alagoas. QUORUM: Havendo quorum 

com a presença de 88 ministros e 48 presbíteros e a totalidade dos Sínodos,  o 

presidente declarou aberta a 1ª Sessão da 4ª Reunião Extraordinária da 

Assembleia Geral da IPI do Brasil do Exercício 2003-2006. DEMAIS 

PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário geral; Rev. Aury Vieira 

Reinaldet, tesoureiro; Rev. José Ilson Venâncio; Representação da Igreja 

Evangélica Valdense do Rio da Prata: Rev. Hugo Armand Pilón, moderador, e 

Diácono Roberto Garnier. EXERCÍCIOS DEVOCIONAIS: Foram dirigidos pela 

Presba. Eleni. APROVAÇÃO DA ATA: Foi proposto e aprovado o adiamento da 

leitura da ata da sessão de instalação. ENTRADA DE DOCUMENTOS: AG 003/05 

- Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, encaminhando relatório. AG 

005/05 - Do Presbitério de Presidente Prudente, de 10/11/2004, propondo nova 

redação ao parágrafo 1º do Artigo 20 do Projeto de Constituição da IPI do Brasil. 

AG 006/05 - Do Presbitério de Presidente Prudente, de 10/11/2004, apresentando 

consulta a respeito da eficácia do batismo infantil. AG 008/05 - Do Presbitério 

Centro Oeste Paulista, de 13/12/2004, apresentando proposta sobre destinação 

de recursos advindos de venda da propriedade de Bethel. AG 009/05 - Do 

Presbitério de Londrina, de 30/12/2004, apresentando proposta sobre pagamento 

de previdência social a pastores e pastoras da IPI do Brasil. AG 010/05 - Do 

Presbitério Fluminense, de 3/1/2005, solicitando revogação de decisão do 



Seminário de São Paulo a respeito de reciclagem acadêmica. AG 011/05 - Do 

Presbitério Fluminense, de 3/1/2005, apresentando consulta a respeito de 

resolução tomada pela Comissão Executiva da Assembleia Geral sobre 

reciclagem acadêmica. AG 013/05 - Da Secretaria de Relações Intereclesiásticas, 

de 11/1/2005, apresentando proposta de filiação da IPI do Brasil ao Conselho 

Mundial de Igrejas. AG 015/05 - Da Secretaria de Administração e Planejamento, 

de 11/1/2005, apresentando relatório sobre elaboração de plano de cargos e 

salários para a IPI do Brasil. AG 016/05 - Da Diretoria da Assembleia Geral, de 

12/1/2005, apresentando proposta a respeito de assuntos pendentes referentes às 

Ordenações Litúrgicas da IPI do Brasil. AG 017/05 - Da Comissão Especial para 

Elaboração de Afirmação de Fé, de 12/1/2005, apresentando propostas para a 

continuidade de seus trabalhos. AG 018/05 - Da Secretaria de Relações 

Intereclesiásticas, de 12/1/2005, apresentando proposta de adoção de texto 

padrão para as parcerias da IPI do Brasil com outras igrejas. AG 019/05 - Da 

Diretoria da Assembleia Geral e da Comissão de Patrimônio, de 12/1/2005, 

apresentando proposta a respeito de investimento de recursos advindos da venda 

de bens da IPI do Brasil. AG 020/05 - Da Secretaria de Relações 

Intereclesiásticas, de 12/1/2005, apresentando relatório sobre estabelecimento de 

relacionamento de parceria com a Igreja Presbiteriana Cristo el Rei, da Argentina. 

AG 022/05 - Da Secretaria de Administração e Planejamento, de 13/1/2005, 

apresentando estudo e proposta a respeito de propostas de redução do percentual 

de contribuição das igrejas locais para a Assembleia Geral. AG 024/05 - Da 

Tesouraria, de 13/1/2005, apresentando relatório referente aos anos de 2003 e 

2004. AG 025/05 - Da Comissão Permanente de Exame de Contas e Auditoria, de 

13/1/2005, apresentando relatório referente aos anos de 2003 e 2004. AG 028/05 - 

Da Assessoria de Estatística e Estado Espiritual, de 19/1/2005, apresentando 

relatório referente ao ano de 2004. AG 030/05: Do Plenário da 4ª Reunião 

Ordinária da Assembleia Geral, propondo vinculação dos recursos advindos da 

venda da chácara Bethel. AG 032/05: Do Presbitério Leste Paulistano, solicitando 

consignação de protesto em ata. RESOLUÇÕES: Quanto ao documento AG 

005/05 (Do Presbitério de Presidente Prudente, de 10/11/2004, propondo nova 



redação ao parágrafo 1º do Artigo 20 do Projeto de Constituição da IPI do Brasil) -  

Decide-se que a proposta fique sobre a mesa aguardando o momento oportuno 

para eventuais e futuras modificações no texto constitucional. Quanto ao 

documento AG 006/05 (Do Presbitério de Presidente Prudente, de 10/11/2004, 

apresentando consulta a respeito da eficácia do batismo infantil) – Considerando 

que: a) O batismo, como ato de fé de uma comunidade, é eficaz por ser realizado 

em nome da Santíssima Trindade, introduzindo a criança na comunhão do povo 

de Deus; b) O fundamento do batismo reside na aliança que Deus estabeleceu 

com seu povo, a qual nos é assegurada pela morte e ressurreição de Cristo, a 

qual, como fato histórico, antecede nossa fé, distinguindo-se a teologia reformada 

da compreensão batista que vê o batismo apenas como sinal da fé; Decide-se que 

não há necessidade de rebatizar os filhos que foram batizados na fé cristã. Quanto 

ao documento AG 009/05 (Do Presbitério de Londrina, de 30/12/2004, 

apresentando proposta sobre pagamento de previdência social a pastores e 

pastoras da IPI do Brasil) – Considerando que: a) a inscrição de ministro 

evangélicos no INSS é obrigatória, devendo os concílios velar pelo cumprimento 

deste dispositivo legal; b) a responsabilidade de pagamento desses encargos já 

tem sido definida em reuniões anteriores, cabendo às igrejas e/ou presbitérios; 

Decide-se não se atender a proposta apresentada. Quanto ao documento AG 

010/05 (Do Presbitério Fluminense, de 3/1/2005, solicitando revogação de decisão 

do Seminário de São Paulo a respeito de reciclagem acadêmica) - Decide-se 

encaminhar o documento à Secretaria de Educação Teológica, como órgão 

supervisor de educação teológica da IPI do Brasil, para os devidos 

esclarecimentos. Quanto ao documento AG 011/05  (Do Presbitério Fluminense, 

de 3/1/2005, apresentando consulta a respeito de resolução tomada pela 

Comissão Executiva da Assembleia Geral sobre reciclagem acadêmica) - Decide-

se encaminhar o documento à Comissão Executiva da Assembleia Geral para os 

devidos esclarecimentos.  Quanto aos documentos AG 008/05 (Do Presbitério 

Centro Oeste Paulista, de 13/12/2004, apresentando proposta sobre destinação 

de recursos advindos de venda da propriedade de Bethel);  AG 019/05 (Da 

Diretoria da Assembleia Geral e da Comissão de Patrimônio, de 12/1/2005, 



apresentando proposta a respeito de investimento de recursos advindos da venda 

de bens da IPI do Brasil); e AG 030/05 (Do Plenário da 4ª Reunião Ordinária da 

Assembleia Geral, propondo vinculação de 50% dos recursos advindos da venda 

da chácara Bethel à Associação Bethel)  (SUSPENSÃO DOS TRABALHOS: Os 

trabalhos foram suspensos às 10h50. REINÍCIO DOS TRABALHOS: Os trabalhos 

foram reiniciados às 11h36) -  Decide-se: 1) Autorizar a Comissão Executiva da 

Assembleia Geral, com a assessoria da Comissão de Patrimônio, a efetivar a 

venda dos seguintes imóveis da IPI do Brasil: a) Imóvel da Rua Arthur Prado, 331, 

em São Paulo, SP; b) Imóvel da Rua Amaral Gurgel, 452, sobreloja, em São 

Paulo, SP; c) Imóvel da Rua Amaral Gurgel, 452, Apto. 25, em São Paulo, SP; d) 

Imóvel da Rua Amaral Gurgel, 452, apto. 22, em São Paulo, SP; e) Imóvel da Rua 

Rego Freitas, 530, apto. E-11, em São Paulo, SP; f) Imóvel da Rua Rego Freitas, 

530, loja O, em São Paulo, SP; g) Imóvel da Rua General Jardim, 370, apto. 66, 

em São Paulo, SP; h) Parte do imóvel da Av. Comendador Pereira Inácio, 445, em 

Sorocaba, SP, com área de 11.064 metros quadrados, onde foram iniciadas a 

edificação de torres pela incorporadora Encol; 2) Destinar os recursos auferidos 

com a venda dos imóveis mencionados para a aquisição de outros imóveis, a fim 

de serem utilizados pela igreja ou para gerarem recursos com vistas à sua 

subsistência; 3) Especificamente em relação ao imóvel localizado em Sorocaba 

(item h), assegurar a participação da diretoria da Associação Bethel nas 

negociações; 4) Revogar as decisões anteriores. Quanto ao documento AG 

032/05 (Do Presbitério Leste Paulistano, solicitando consignação de protesto em 

ata) -  Considerando que: 1) O registro de protesto contra decisões de concílios é 

constitucional, mas que, embora não haja prazo para sua interposição, o tempo 

decorrido da decisão desta Assembleia (há quase dois anos) torna este protesto, 

hoje, extemporâneo; 2) O protesto em si não acrescenta fatos novos que possam 

contribuir para a cura de eventuais feridas no seio da Igreja; 3) Há termos no 

protesto que resvalam para insinuações inadmissíveis; Decide-se rejeitar a 

consignação do protesto em ata nos termos em que foi apresentado. REGISTRO 

DE VOTOS CONTRÁRIOS: Os Revs. Otoniel Marinho de Oliveira Junior e Nilo 

Sérgio da Silva e os Presbs. Aníbal Martins e Nestor Maia Rodrigues Campos, 



todos do Presbitério Leste Paulistano, registraram voto contrário a esta matéria 

nos seguintes termos: “Por entendermos que o teor do documento expedido pelo 

Presbitério Leste Paulistano não está escrito de forma desrespeitosa ou não tem 

intenção de agredir pessoas ou concílios, como também por entendermos que 

houve o cerceamento de registro de protesto, registramos voto contrário à decisão 

da Assembleia Geral”. PRORROGAÇÃO DE HORÁRIO REGIMENTAL: O horário 

regimental foi prorrogado até às 13h00. AUTORIZAÇÃO PARA AUSENTAR-SE. 

Foi autorizado a ausentar-se da reunião o Rev. Diogo Santana Rocha, do 

Presbitério Sudoeste de Minas. SUSPENSÃO DOS TRABALHOS: Os trabalhos 

foram suspensos às 13h00, com oração pelo Presb. Décio João Machado. 

REINÍCIO DOS TRABALHOS: Os trabalhos foram reiniciados às 14h35. 

DECISÕES: Quanto ao documento AG 003/05 (Relatório da Comissão Executiva 

da Assembleia Geral) (Durante a discussão e votação desta matéria, assumiu a 

presidência o Rev. Silas Silveira, 1º vice-presidente da Assembleia Geral) - 

Decide-se: 1)  Homologar o ato da Comissão Executiva da Assembleia Geral que 

definiu sobre verba de representação ao Presidente da Assembleia Geral, 

tornando-a, a partir desta data, em côngrua, pela assistência espiritual prestada à 

IPI do Brasil; 2) Homologar todos os atos da Comissão Executiva da Assembleia 

Geral referentes aos exercícios de 2003 e 2004, com exceção da decisão que 

ratificou, em 30 de junho de 2004, o abatimento da dívida de R$ 1.332,28 da IPI 

de Maracaí. REGISTRO DE VOTO CONTRÁRIO: O Rev. Otoniel Marinho de 

Oliveira Junior, do Presbitério Leste Paulistano,  registrou voto contrário nos 

seguintes termos “Não concordo com a aprovação do ato da Comissão Executiva, 

referente ao pagamento de côngrua ao Presidente da Assembleia Geral, tendo em 

vista o Artigo 24 do Estatuto da IPI do Brasil que diz: No exercício de suas funções 

administrativas nenhum membro da Diretoria fará jus a qualquer parcela do 

patrimônio da igreja ou de suas receitas”. SUSPENSÃO DOS TRABALHOS: Os 

trabalhos foram suspensos às 16h40, com oração pelo presidente da Assembleia 

Geral. REINÍCIO DOS TRABALHOS: Os trabalhos foram reiniciados às 17h20. 

DECISÕES: Quanto ao documento AG 015/05 (Da Secretaria de Administração e 

Planejamento, de 11/1/2005, apresentando relatório sobre elaboração de plano de 



cargos e salários para a IPI do Brasil) - Decide-se que a Assembleia Geral 

determine que a Secretaria de Administração e Planejamento e a Diretoria da 

Assembleia Geral elaborem o referido plano, de acordo com reforma 

administrativa a ser aprovada na reunião extraordinária convocada para exame 

desta matéria, submetendo-o à apreciação e aprovação da Comissão Executiva 

da Assembleia Geral. Quanto ao documento AG 016/05 (Proposta a respeito de 

assuntos pendentes referentes às Ordenações Litúrgicas da IPI do Brasil) - 

Decide-se: 1) Manter a matéria referente ao re-batismo, ceia para crianças e culto 

de cura sobre a mesa até a próxima reunião ordinária da Assembleia Geral; 2) 

Nomear Comissão Especial, integrada por Revs. Valdinei Aparecido Ferreira, 

Paulo de Melo Cintra Damião, Roberto Mauro de Souza Castro, Clayton Leal da 

Silva, Antônio Fernandes da Rocha Neto, Samuel do Prado, Ézio Martins de Lima, 

Carlos Fernandes Mayer e Shirley Maria dos Santos Proença, e os Presbs. Edson 

Assis e a Umbelina Bologna, para apresentar relatório sobre o assunto na próxima 

reunião ordinária da Assembleia Geral. Quanto ao documento AG 017/05 (Da 

Comissão Especial para Elaboração de Afirmação de Fé, de 12/1/2005, 

apresentando propostas para a continuidade de seus trabalhos)  -  Decide-se: 1) 

Conceder um prazo maior para a conclusão de sua atividade; 2) Autorizar a 

Comissão Especial para Elaboração de Afirmação de Fé a preparar estudos a 

respeito do assunto, divulgando-os através de O Estandarte e de outros meios de 

comunicação da IPI do Brasil; 3) Autorizar a referida Comissão Especial a buscar 

a assessoria de pessoas que não a integram para auxiliá-la sempre que julgar 

necessário. Quanto ao documento AG 018/05  (Da Secretaria de Relações 

Intereclesiásticas, de 12/1/2005, apresentando proposta de adoção de texto 

padrão para as parcerias da IPI do Brasil com outras igrejas) - Decide-se que: 1) O 

documento assinado com a Igreja Presbiteriana da Coréia (PROK), conforme 

transcrito a seguir, seja definido como texto padrão para todas as parcerias a 

serem estabelecidas pela IPI do Brasil; 2) As parcerias existentes sejam revistas, 

na medida do possível, de tal forma que todas elas também sejam adequadas ao 

texto padrão definido pela Assembleia Geral; 3) O detalhamento das parcerias 

para as diferentes áreas da vida da igreja seja elaborado pela Diretoria da 



Assembleia Geral. Texto Padrão de Pacto de Parceria – 1) Conceito de Parceria - 

Nossa compreensão de parceria é baseada na oração de nosso Senhor Jesus 

Cristo, “para que todos sejam um” (João 17.21). É por causa desse mandato 

bíblico que nós buscamos um relacionamento que nos aproxime da visão de uma 

expressão visível de nossa fé, em busca da unidade da igreja em Cristo. Parceria 

é nosso esforço contínuo de enlaçar nossa diversidade como igrejas espalhadas 

pelo mundo com o objetivo de edificar o corpo de Jesus Cristo. Entendemos 

parceria como sendo o compartilhar nossas experiências de fé e vida, que nos 

unem uns aos outros em nossa responsabilidade pela implantação do Reino de 

Deus. Abrimo-nos a nós mesmos para aprender, para ser transformados e para 

ministrar mutuamente uns aos outros. Na parceria, sustentamos o princípio da 

igualdade, segundo o qual, embora existam diferenças, elas não serão usadas 

para que um tenha poder ou controle o outro. Iniciamos uma parceria com a 

compreensão em comum de que não existem aqueles que só têm coisas a 

oferecer e aqueles que só têm coisas a receber. Entramos em parceria 

reconhecendo que todos nós temos dons a ofertar e necessidades a serem 

atendidas na parceria. Nesse espírito, oferecemo-nos a nós mesmos em parceria 

com o desejo de ouvir as necessidades um do outro e de discernir nos recursos de 

que dispomos os dons disponíveis a socorrer tais necessidades. Através da 

parceria, promovemos o ecumenismo local e regional, encorajando a 

compreensão da unidade na diversidade e a ativa participação na igreja espalhada 

pelo mundo todo. Nossa parceria irá respeitar mutuamente a autonomia de nossas 

igrejas, bem como suas respectivas políticas e estruturas, programas e 

prioridades. 2) Áreas de Cooperação - Nossa parceria sempre deve buscar se 

expressar através do mútuo envolvimento e atuação no esforço para dar vida e 

significado ao relacionamento. O texto a seguir apresenta as responsabilidades e 

idéias que partilhamos para dar expressão à nossa parceria, seguindo nosso 

Senhor e Salvador Jesus Cristo: Nós, com muita oração, nos comprometemos 

conjuntamente a assumir o seguinte: a) No que diz respeito ao compartilhar da fé: 

- Promover celebrações de culto e eucaristia, compartilhando materiais litúrgicos, 

orações e meditações; b) No que diz respeito ao interesse mútuo pelas questões 



principais de nossos respectivos países e igrejas: - Apresentar projetos e 

programas que nossas respectivas igrejas estão desenvolvendo com a finalidade 

de nos aproximarmos mutuamente; - Desafiar a injusta e desumana realidade 

resultante da globalização e buscar cooperação mútua em todas as questões 

sociais e políticas; c) No que diz respeito a consultas e cooperação: - Promover 

regularmente o intercâmbio de materiais e de análise da situação de nossos 

respectivos países e igrejas; - Planejar a realização de conferências e consultas 

especiais para estudar novos desdobramentos que afetem nossa parceria e para 

explorar em conjunto temas de teologia, de educação cristã, e de política, 

programa e estratégia missionária; d) No que diz respeito ao desenvolvimento de 

programas: - Promover e implementar oportunidades para intercâmbio mútuo de 

pessoal, por intermédio de visitas ecumênicas, exposição de projetos e jornadas 

de estudo para partilhar perspectivas, estratégias, projetos e espiritualidade, de 

modo que possamos fortalecer nossa ativa participação na missão de Deus de 

amor, paz e justiça; - Desenvolver ministério multi-cultural, com a utilização de 

obreiros migrantes; - Desenvolver parcerias em diversos níveis, inclusive entre 

igrejas locais, presbitérios e associações leigas; e) No que diz respeito ao 

intercâmbio de pessoal: - Promover o intercâmbio de obreiros para partilhar 

perspectivas de fé, desafios e apoio mútuo na resposta à vocação de Deus para a 

missão no mundo; - Desenvolver programa de visitação como oportunidade para 

partilhar e aprender através do diálogo e envolvimento com comunidades e 

organizações eclesiásticas em outras partes do mundo. Levando em consideração 

o nosso passado e como expressão de mútuo respeito de nossas igrejas pelas 

doutrinas, tradições e práticas uma da outra, nós conclamamos todos os nossos 

membros a promover este Pacto de Parceria e a trabalhar para o enriquecimento 

da vida, fé e ministério de nossas igrejas. Que a nossa parceria sirva à nobre 

causa de fortalecimento da missão libertadora e salvífica da Igreja de Jesus 

Cristo.” Quanto ao documento AG 020/05 (Da Secretaria de Relações 

Intereclesiásticas, de 12/1/2005, apresentando relatório sobre estabelecimento de 

relacionamento de parceria com a Igreja Presbiteriana Cristo el Rei, da Argentina) 

- Considerando que a Igreja Presbiteriana Cristo el Rei não respondeu às 



consultas da IPI do Brasil sobre estabelecimento de parceria; Decide-se não 

estabelecer parceria com a referida igreja. Quanto ao documento AG 013/05  (Da 

Secretaria de Relações Intereclesiásticas, de 11/1/2005, apresentando proposta 

de filiação da IPI do Brasil ao Conselho Mundial de Igrejas) - Decide-se 

encaminhar solicitação de filiação da IPI do Brasil ao Conselho Mundial de Igrejas. 

REGISTRO DE VOTO CONTRÁRIO: Os Revs. Ablandino Saturnino de Souza, 

Otoniel Marinho de Oliveira Junior, Nilo Sérgio da Silva, Venício Nogueira, Gilberto 

dos Santos Rodrigues, Wellington Ribeiro e Adalto Geraldo Beltrão; e os Presbs. 

João Bosco Lima, Aníbal Martins, Nestor Maia Rodrigues Campos, Abnaziel 

Ricardo de Freitas, William Ramos e Moacir Benvindo de Carvalho registraram 

voto contrário ao pedido de filiação da IPI do Brasil ao Conselho Mundial de 

Igrejas. Quanto ao documento AG 022/05 (Da Secretaria de Administração e 

Planejamento, de 13/1/2005, apresentando estudo e proposta a respeito de 

propostas de redução do percentual de contribuição das igrejas locais para a 

Assembleia Geral) - Decide-se determinar que a Diretoria da Assembleia Geral, 

juntamente com a Secretaria de Administração: 1) Realize estudos que 

possibilitem a redução das contribuições das igrejas locais para Assembleia Geral, 

sem comprometer a visão e projetos da IPI do Brasil,  2) Busque formas 

alternativas de receitas que viabilizem a possível redução da alíquota de 

contribuição das igrejas locais para a Assembleia Geral. SUSPENSÃO DOS 

TRABALHOS: Os trabalhos foram suspensos às 19h30, com oração pelo Rev. 

Nilo Sérgio da Silva. REINÍCIO DOS TRABALHOS: Os trabalhos foram reiniciados 

às 21h00. Quantos aos documento AG 024/05 (Da Tesouraria, de 13/1/2005, 

apresentando relatório referente aos anos de 2003 e 2004) e AG 025/05 (Da 

Comissão Permanente de Exame de Contas e Auditoria, de 13/1/2005, 

apresentando relatório referente aos anos de 2003 e 2004) – Decide-se aprovar o 

relatório da Comissão Permanente de Exame de Contas e Auditoria referente ao 

ano de 2003, lavrado nos seguintes termos: “1. Parecer 1.1. Examinamos o 

balanço patrimonial, demonstrações de resultados, contas relativas ao exercício 

social de 2003, documentos e informações referentes às operações realizadas no 

período compreendido entre o dia 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2003, 



apresentados pela Diretoria através da tesouraria e contabilidade, bem como as 

análises dos procedimentos adotados e levantados em reuniões realizadas no 

escritório central, com a presença do tesoureiro, contador e assessores, com a 

finalidade de detalhar as ressalvas e questionamentos apresentados. 1.2. Nossos 

exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no 

Brasil, que requerem a realização dos exames com o objetivo de comprovar a 

adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus 

aspectos relevantes. Analisamos a documentação disponibilizada pela tesouraria 

e levamos em conta os saldos das operações mais relevantes ocorridas no 

período. 1.3. Somos de parecer que as referidas demonstrações contábeis 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 

patrimonial e financeira da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em 

31/12/2003. 1.4. Ressalvando-se os apontamentos vinculados aos exames das 

contas, e que se anexam ao presente, contendo as justificativas, esclarecimentos 

e orientação para que sejam tomadas as devidas providências, a Comissão de 

Auditoria é de opinião que os atos administrativos da Diretoria da IPI do Brasil, 

foram praticados com a devida observância estatutária vigente. 2. Considerações 

Gerais: Registramos que encontramos em quase todos os órgãos e tesouraria 

central da IPI do Brasil, nas constatações genéricas dos lançamentos, a ausência 

de documentação correta de aquisição de bens materiais e de despesas 

incorridas, tais como constam dos apontamentos anexos e dos quais destacamos 

alguns, a saber: 2.1. Persistem em quase todos os órgãos auditados a ausência 

de comprovantes legalmente aceitos, por exemplo, recibo comum na compra de 

bens materiais em lugar de “nota fiscal”; 2.2. Falta de comprovantes em relatórios 

de despesas de viagens; 2.3. Pagamento pela IPI do Brasil de boleto bancário em 

nome da Associação Literária e Evangélica Pendão Real (empresa comercial com 

contabilidade própria); 2.4. Pagamentos efetuados a autônomos, através de RPAs 

(Recibo de Pagamento de Autônomos), sem a devida retenção do INSS e IRF, e 

sem a contribuição previdenciária que cabe, nesses casos, à pessoa jurídica 

tomadora dos serviços prestados. Providências devem ser tomadas no sentido de 

efetuar quitação desses débitos tributários; 2.5. Pagamento de serviços prestados 



por Pessoa Jurídica, sem a devida retenção do IRF. 3. Recomendações: 3.1. Não 

efetuar pagamento de serviços prestados por Pessoa Jurídica sem a retenção do 

IRF. 3.2. Não efetuar pagamento de despesas sem os respectivos documentos 

fiscais (nota fiscal, fatura, recibo assinado e identificado, etc.). 3.3. As tesourarias 

devem observar rigorosamente as disposições tributárias quanto ao desconto de 

tributos na fonte (ISS, IRF, INSS) ou o recolhimento de contribuições apuradas. 

3.4. A não retenção ou recolhimento de tributos e contribuições enseja a formação 

de pesados passivos tributários e, no caso de não recolhimento de contribuições 

retidas de terceiros ou de funcionários, pode gerar denúncia criminal dos órgãos 

fiscais contra os diretores da igreja por apropriação indébita. 3.5. Todo cuidado 

deve ser tomado pelas tesourarias para amparar os lançamentos contábeis de 

documentação hábil que os fundamentem, redigindo de maneira clara e objetiva 

os históricos das operações. 3.6. Que o balanço seja apresentado com notas 

explicativas evidenciando as principais práticas contábeis e que sejam adotados 

os controles internos para as diversas rubricas, principalmente as de mutações 

patrimoniais. 3.7.Adotar rigorosamente o documento aprovado pela Assembleia 

Geral da IPI do Brasil denominado “Critérios Contábeis”.  Decide-se, também,  

aprovar o relatório da Comissão Permanente de Exame de Contas e Auditoria 

referente ao ano de 2004, lavrado nos seguintes termos: “A Comissão 

Permanente de Auditoria comunica a realização de auditoria contábil dos 

documentos da  tesouraria central e demais órgãos da igreja, referente ao 

exercício encerrado em 31/12/2004, e apresenta o relatório circunstanciado sobre 

os controles internos, bem como não conformidades apuradas no exame das 

contas e escrituração contábil. Registra essa comissão que o relatório que 

apresenta é somente uma revisão contábil, pois o balanço geral não foi encerrado, 

impedindo assim a apresentação de um documento conclusivo.  Registramos 

também a nossa satisfação, pois houve uma sensível melhora no colecionamento 

e manuseio dos documentos, bem como um cuidado especial da tesouraria 

central. É certo que alguns vícios administrativos e contábeis precisam ser 

sanados, mas caminhamos bastante e o resultado é que hoje, pela primeira vez, 

no mês subseqüente ao encerramento do exercício, estamos entregando relatório, 



ainda que não conclusivo, não pela falta de empenho da tesouraria, da 

contabilidade ou desta Comissão, mas por motivos técnicos ocorridos. 1) Parecer: 

a) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria 

aplicáveis no Brasil, que requerem a realização dos exames com o objetivo de 

comprovar a adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos os 

seus aspectos relevantes. Analisamos a documentação disponibilizada pela 

tesouraria e levamos em conta os saldos das operações mais relevantes ocorridas 

no período. b) A posição patrimonial e financeira da IPI do Brasil terá parecer 

conclusivo somente  após a apresentação do balanço geral  com as contas 

devidamente conciliadas, mas somos de parecer que as referidas demonstrações  

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição contábil 

da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em 31/12/2004, ressalvando-se os 

apontamentos vinculados aos exames das contas e que se anexam ao presente. 

2) Resumo das constatações: a) Registramos que encontramos, ainda que em 

menor incidência, mas, em quase todos os órgãos e tesouraria central da IPIB do 

Brasil, a ausência de documentação  correta de aquisição de bens materiais e de 

despesas incorridas; b) Pagamentos efetuados a autônomos, através de RPAs 

(Recibo de Pagamento de Autônomos), sem a devida retenção do INSS e IRF, e 

sem a contribuição previdenciária que cabe, nesses casos, à pessoa jurídica 

tomadora dos serviços prestados. Providências devem ser tomadas no sentido de 

efetuar quitação desses débitos tributários; c) Pagamento de serviços  prestados 

por Pessoa Jurídica, sem a  devida retenção do IRF. 3) Recomendações: a) Não 

efetuar pagamento de serviços  prestados por Pessoa Jurídica sem a retenção do 

IRF (recomendação reiterada). b) Não efetuar pagamento de despesas sem os 

respectivos documentos fiscais (nota fiscal fatura, recibo assinado e identificado, 

etc.) (recomendação reiterada). c) As tesourarias devem observar rigorosamente 

as disposições tributárias quanto ao desconto de tributos na fonte (ISS, IRF, INSS) 

ou o recolhimento de contribuições apuradas (recomendação reiterada). d) A não 

retenção ou recolhimento de tributos e contribuições enseja a formação de 

pesados passivos tributários e, no caso de não recolhimento de contribuições 

retidas de terceiros ou de funcionários, pode gerar denúncia criminal dos órgãos 



fiscais contra os diretores da igreja por apropriação indébita (recomendação 

reiterada). e) Todo cuidado deve ser tomado pelas tesourarias para amparar os 

lançamentos contábeis de documentação hábil que os fundamentem, redigindo de 

maneira clara e objetiva os históricos das operações (recomendação reiterada). f) 

Que o balanço seja apresentado com notas explicativas, evidenciando as 

principais práticas contábeis, e  que sejam adotados os controles internos para as 

diversas rubricas, principalmente as de mutações patrimoniais (recomendação 

reiterada). g) Adotar controle físico e contábil do ativo imobilizado. h) Adotar 

rigorosamente o documento aprovado pela AG-IPIB e denominado “Critérios 

Contábeis” (recomendação reiterada).” Decide-se, ainda, aprovar o relatório da 

Tesouraria, com as seguintes observações: 1) Que os valores de R$ 162.607,39 

(contabilizado como empréstimo à Associação Evangélica Pendão Real) e 

79.319,60 (contabilizado como adiantamento de para compra das Bíblias para o 

Centenário) sejam contabilizados como débitos diversos, independentemente de 

ações visando à recuperação dos valores citados; 2) Que, na edição de outubro 

de 2005 de O Estandarte, seja publicada explicação circunstanciada dos valores 

expressivos dos balanços patrimoniais e das demonstrações de resultados dos 

exercícios de 2003 e de 2004; 3) Que, a partir do exercício em curso, a publicação 

do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados sejam publicados, 

impreterivelmente, na edição de maio do ano subseqüente de O Estandarte, 

acompanhados das notas explicativas, demonstração da situação do patrimônio 

social, demonstração do superávit/déficit, demonstração das origens dos recursos, 

e outras peças úteis para avaliação e entendimento; 4) Que as despesas e outros 

lançamentos não comprovados com documentos contábeis sejam estornados a 

débito da conta caixa, sob a responsabilidade dos dirigentes do Departamento; 5) 

Que os departamentos que não apresentarem as suas prestações de contas no 

tempo determinado tenham as dotações orçamentárias retidas até a entrega 

efetiva dos documentos. Quanto ao documento AG 028/05 (Da Assessoria de 

Estatística e Estado Espiritual, de 19/1/2005, apresentando relatório referente a 

2004) - Decide-se aprovar o relatório lavrado nos seguintes termos: “Introdução: 

Continua sendo verdadeiro o fato de que igrejas, pastores e presbíteros e demais 



lideranças da igreja lidam de forma muito diferente com a questão da estatística e 

importância dada a ela. Alguns trabalham arduamente para obterem informações 

que possam ajudá-los no pensar a igreja, outros por sua vez, parecem ter 

verdadeira ojeriza por números, dados e informações que a estatística possa 

revelar. Crescimento X Estagnação & Qualidade X Quantidade: Temos o desafio 

de refletir e resolver uma desnecessária tensão existente entre os que são 

tentados a caminhar por uma religião de resultados em detrimento da qualidade e 

os que acreditam que sua pseudo-qualidade sem nenhum crescimento é razoável. 

Se nos primórdios da igreja cristã a igreja crescia, “Deus ia acrescentando os que 

iam sendo salvos” (At. 2:42-47), e se tempos antes, Deus havia orientado a 

Moisés a fazer a contagem do povo de Israel (Números 1), então, contar o povo, 

fazer censos, estatísticas, planejar e trabalhar na Santa Seara para ver Deus 

acrescentando vidas ao seu povo não tem nada de contraditório. Podemos nos 

assustar e até não gostar quando os “números falam” da realidade à nossa volta. 

Por outro lado, momento maravilhoso é poder refletir, descobrir o que precisa ser 

mudado para servirmos melhor ao Senhor. Quanto à entrega dos formulários: 

poucos tem dúvida sobre a necessidade urgente de modificarmos nossos 

processos e formulários para melhorarmos a qualidade dos dados e reduzirmos o 

tempo para obtenção dos dados e resultados. A Comissão Executiva determinou 

que a Assessoria de Estatística aguardasse decisões mais amplas sobre o site da 

IPIB e sobre questões ligadas ao uso da informática pelo Esc. Central para que 

implementássemos as mudanças pretendidas. Os membros da AE aguardam 

ansiosos esse momento para disponibilizar o que já está sendo feito no sentido de 

termos o preenchimento de formulários via internet e com atualizações muito mais 

freqüentes da estatística da IPIB. Usar o ferramental da ciência estatística cada 

vez mais seriamente, auxiliados pelas facilidades que a informática/internet nos 

oferecem tornará a informação produzida pela Assessoria mais útil para o 

planejamento estratégico de crescimento e implantação de igrejas. Metodologia: 

ainda que não tenhamos cem por cento das planilhas, no estudo apresentado a 

seguir, temos a imensa alegria de informar dados muito mais depurados que os 

apresentados nas estatísticas dos últimos anos, somente comparáveis às 



informações de 10 anos atrás (1994). A seguir apresentamos: 1. Igrejas e suas 

respectivas informações (membros maiores); 2. Tabelas com resumos dos dados; 

3. Análise. 4. Conclusão do Relatório. 1. Igrejas com informações repassadas ao 

Escritório Central: Caso haja alguma divergência de dados, favor informar-nos, 

enviando-nos a planilha da igreja/presbitério. Não temos dados das seguintes 

igrejas: IPI Central de Presidente Prudente; IPI Central em Votorantim; IPI 

Adamantina; IPI Amambai; IPI Coloninha; IPI Joaquim Távora; IPI Nova 

Jerusalém; IPI São Miguel Arcanjo; 3ª IPI Votorantim; 8ª IPI Londrina; Cong. 

Presbiterial do Mirante do Paranapanema e Cong. Presbiterial Mossoró; 7 outras 

igrejas não identificáveis pela AE. Todas as igrejas escritas abaixo com letra tipo 

itálico estão com dados incompletos: 1ª IPI Americana: 102; 1ª IPI Anápolis: 118; 

1ª IPI Aracaju (1ª):  233: 1ª IPI Araçatuba: 118; 1ª IPI Assis: 283; 1ª IPI Avaré 151; 

1ª IPI Bauru: 462; 1ª IPI Belém: 44; 1ª IPI Belo Horizonte: 78; 1ª IPI Bráz de Pina: 

124; 1ª IPI Campinas: 312; 1ª IPI Campo Grande: 189; 1ª IPI Carapicuíba: 196; 1ª 

IPI Cascavel: 222; 1ª IPI Curitiba: 927; 1ª IPI Diadema: 246; 1ª IPI Distrito Federal 

(Taguatinga): 211; 1ª IPI Duque de Caxias: 122; 1ª IPI Fortaleza: 218; 1ª IPI 

Guarulhos: 61; 1ª IPI Indaiatuba: 146; 1ª IPI Jaguariúna: 53; 1ª IPI Joinville: 194; 

1ª IPI Londrina: 3.298; 1ª IPI Machado: 466; 1ª IPI Manaus: 148; 1ª IPI Maringá: 

837; 1ª IPI Natal: 468; 1ª IPI Osasco: 955; 1ª IPI Praia Grande: 47; 1ª IPI Recife: 

151; 1ª IPI Rio de Janeiro: 82; 1ª IPI Rio Grande do Sul: 63; 1ª IPI Santa Fé do 

Sul: 70; 1ª IPI Santo André: 151; 1ª IPI Santos: 154; 1ª IPI São Bernardo do 

Campo: 36; 1ª IPI São Caetano do Sul: 208; 1ª IPI São José do Rio Preto: 1.052; 

1ª IPI São José dos Pinhais: 119; 1ª IPI São Luis do Maranhão: 215; 1ª IPI São 

Paulo: 2.251; 1ª IPI São Vicente: 29; 1ª IPI Saúde: 134; 1ª IPI Sorocaba: 378; 1ª 

IPI Sumaré: 79; 1ª IPI Tatuí: 134; 1ª IPI Turvinho: 157; 1ª IPI Vila Romana: 206; 2ª 

IPI Anápolis: 45; 2ª IPI Aracaju: 180; 2ª IPI Araçatuba: 57; 2ª IPI Assis: 71; 2ª IPI 

Avaré: 74; 2ª IPI Barueri: 63; 2ª IPI Bauru: 83; 2ª IPI Belém: 27; 2ª IPI Botucatu: 

29; 2ª IPI Campinas: 70; 2ª IPI Carapicuíba: 104; 2ª IPI Cascavel: 24; 2ª IPI 

Curitiba: 239; 2ª IPI Diadema: 32; 2ª IPI Duque de Caxias: 13; 2ª IPI Ibiúna: 69; 2ª 

IPI Joinville: 128; 2ª IPI Limeira: 86; 2ª IPI Londrina: 643; 2ª IPI Machado: 193; 2ª 

IPI Manaus: 72; 2ª IPI Marília: 164; 2ª IPI Maringá: 389; 2ª IPI Mauá: 42; 2ª IPI 



Natal: 121; 2ª IPI Pilar do Sul: 105; 2ª IPI Poços De Caldas: 107; 2ª IPI Presidente 

Prudente: 81; 2ª IPI Recife: 32; 2ª IPI Rio de Janeiro: 74; 2ª IPI Santo André: 73; 

2ª IPI São Bernardo do Campo: 123; 2ª IPI São Caetano do Sul: 47; 2ª IPI São 

José do Rio Preto: 331; 2ª IPI São José dos Pinhais: 84; 2ª IPI São Luis-MA: 110; 

2ª IPI São Mateus: 64; 2ª IPI Tatuí: 188; 2ª IPI Turvinho: 84; 2ª IPI Vila Romana: 

93; 2ª Santa Fé do Sul: 36; 3ª IPI Aracaju: 178; 3ª IPI Aracaju 3ª: 169; 3ª IPI Assis: 

62; 3ª IPI Bauru: 197; 3ª IPI Belém: 25; 3ª IPI Carapicuíba: 64; 3ª IPI Curitiba: 156; 

3ª IPI Guarulhos: 139; 3ª IPI Jacatirão: 73; 3ª IPI Joinville: 106; 3ª IPI Londrina: 

103; 3ª IPI Machado: 110; 3ª IPI Manaus: 58; 3ª IPI Marília: 122; 3ª IPI Maringá: 

77; 3ª IPI Natal: 58; 3ª IPI Recife: 294; 3ª IPI Santo André: 34; 3ª IPI São Luis-MA: 

104; 3ª IPI São Paulo: 118; 3ª IPI Sorocaba: 74; 3ª IPI Vila Romana: 216; 4ª IPI 

Aracaju: 72; 4ª IPI Bauru: 55; 4ª IPI Carapicuíba: 33; 4ª IPI Curitiba: 49; 4ª IPI 

Guarulhos: 93; 4ª IPI Londrina: 99; 4ª IPI Machado: 108; 4ª IPI Maringá: 68; 4ª IPI 

São Paulo: 101; 4ª IPI Sorocaba: 138; 4ª IPI Vila Romana: 39; 5ª IPI Bauru: 88; 5ª 

IPI Londrina: 574; 5ª IPI Maringá: 154; 5ª IPI Rio de Janeiro: 234; 5ª IPI Sorocaba: 

108; 6ª IPI Curitiba: 116; 6ª IPI Londrina: 108; 6ª IPI Maringá: 74; 6ª IPI Sorocaba: 

142; 7ª IPI Londrina: 250; 7ª IPI Sorocaba: 109; 8ª IPI Sorocaba: 160; 9ª IPI 

londrina: 53; 10ª IPI Londrina: 126; 11ª IPI Londrina: 55; 9ª IPI londrina: 53; Cong. 

Presb. Belo Horizonte: 30; Cong. Presb. Cruzeta: 35; Congregação Presbiterial de 

Alvorada do Sul: 22; Cong. Presb. de Caicó: 66; Cong. Presb. de Florestópolis: 

106; Cong. Presb. Francisco Beltrão: 40; Cong. Presb. de Tacuru: 35; Cong. 

Presb. João Pessoa: 36; Cong. Presb. Malta: 38; Cong. Presb. São Mamede: 25; 

Cong. Presb. São Sebastião: 32; Cong. Presb. Vila Assis: 26; IPI 31 de Março: 28; 

IPI Abatiá: 80; IPI Abreu e Lima: 41; IPI Água Rasa: 56; IPI Agudos: 82; IPI 

ALAGOINHAS: 54; IPI Alfenas: 123; IPI Alpinópolis: 111; IPI Alterosa: 71; IPI Alto 

de Vila Maria: 192; IPI Alumínio: 88; IPI Amambai: 279; IPI Americanópolis: 76; IPI 

Andradas: 156; IPI Andradina: 76; IPI Antonina – Batel: 87; IPI Antonina – Central: 

104; IPI Apucarana: 139; IPI Aracaju: 253; IPI Arapongas: 201; IPI Araraquara: 

255; IPI Areado: 163; ipi Arthur Alvim: 91; IPI Arvore Grande – Sorocaba: 89; IPI 

Astorga: 60; IPI Bairro do Cedrinho:126; IPI Bandeira de Sul: 35; IPI Bandeirantes: 

90; IPI Bangu: 106; IPI Bariri: 389; IPI Batel: 113; IPI Bebedouro: 108; IPI Bela 



Vista: 138; IPI Bela Vista do Paraíso: 79; IPI Betânia: 125; IPI Betânia Do Parque 

Santa Madalena: 39; IPI Betel de Campinas: 71; IPI Betel de Campo Grande: 82; 

IPI Betesda – Luziânia: 57; IPI Bofete: 43; IPI Bom Jardim: 105; IPI Bom Jesus da 

Penha: 97; IPI Boquim: 61; IPI Borda da Mata: 130; IPI Botelhos: 147; IPI 

Botucatu: 325; IPI Brás de Pina: 86; IPI Cabedelo: 33; IPI Cabuçu: 151; IPI 

Caconde: 54; IPI Cajamar: 46; IPI Cambe: 89; IPI Cambuci: 130; IPI Campestre: 

117;  IPI Campina da Lagoa: 29; IPI Campina Grande: 74; IPI Campo Grande: 

123; IPI Campo Mourão: 84; IPI Campos dos Goytacazes: 190; IPI Campos Novos 

Paulista: 49; IPI Canaã: 85; IPI Candido Mota: 45; IPI Capão Bonito: 83; IPI 

Carandiru: 46; IPI Cardoso: 53; IPI Casa Verde: 85; IPI Cassilândia: 153; IPI 

Castro: 53; IPI Catanduva: 81; IPI Centenário do Sul: 35; IPI Central – Naviraí: 

703; IPI Central de Brasília: 136; IPI Central de Palmas: 209; IPI Central em Pilar 

do Sul: 276; IPI Cerqueira César: 99; IPI Cesário Lange: 66; IPI Chapadão do Sul: 

341; IPI Chatuba: 31; IPI Chavantes: 102; IPI Cianorte: 135; IPI Cidade Líder: 53; 

IPI Cidade Patriarca; 135; IPI Cohab I: 121; IPI Cohatrac: 159; IPI Conceição da 

Aparecida: 109; IPI Cornélio Procópio: 133; IPI Cosmópolis: 137; IPI Costa Rica: 

58; IPI Cruzeiro (Brasília-DF): 55; IPI Cruzeiro D´Oeste: 26; IPI Aldeia De Barueri: 

77; IPI da Costeira: 49; IPI Deus Proverá (Jaraguá do Sul): 31; IPI Ebenezer: 64; 

IPI Edson Passos: 54; IPI Eldorado: 26; IPI Eldorado: 113; IPI em Brigadeiro 

Tobias: 46; IPI em Vicente Fialho: 26; IPI Engenheiro Goulart: 71; IPI Ermelino 

Matarazzo: 38; IPI Estreito: 129; IPI Fartura: 84; IPI Fazenda Grande: 79; IPI Feira 

de Santana: 108; IPI Felipe Camarão: 45; IPI Fernandópolis: 161; IPI Filadélfia de 

Londrina: 646; IPI Filadélfia do  ABC: 86; IPI Florianópolis: 136; IPI Foz do Iguaçu: 

59; IPI Fragoso: 210; IPI Franco da Rocha: 125; IPI Freguesia do Ó: 94; IPI Garça: 

410; IPI Getsêmani: 438; IPI Getsêmani – Alexânia: 60; IPI Goioerê: 83; IPI 

Grajaú: 76; IPI Gramadão: 150; IPI Guaianazes: 84; IPI Guairá: 46; IPI Guaraci: 

37; IPI Guarapuava: 27; IPI Guararema: 71; IPI Guaricanga: 97; IPI Guarujá: 173; 

IPI Hebrom de Londrina: 131; IPI Hebrom de Campinas: 163; IPI Henrique Jorge: 

120; IPI Ibiporã: 620; IPI Ibirarema: 53; IPI Ibiúna: 148; IPI Iepe: 245; IPI Imirim: 

140; IPI Ipaussu: 35; IPI Ipiranga: 271; IPI Irapuru: 38; IPI Itaberá: 68; IPI Itaí: 24; 

IPI Itaim Paulista: 55; IPI Itamaraju: 72; IPI Itapetininga: 94; IPI Itaqui: 380; IPI 



Jabaquara: 134; IPI Jacarezinho: 68; IPI Jacutinga: 219; IPI Jaguapitã: 85; IPI 

Jales: 64; IPI Jandaia do Sul: 78; IPI Jardim Água Boa: 55; IPI Jardim América: 75; 

IPI Jardim Bandeirantes: 145; IPI Jardim Bonança: 98; IPI Jardim Califórnia: 206; 

IPI Jardim Carlos Lourenço: 41; IPI Jardim Cipava: 177; IPI Jardim das Oliveiras: 

70; IPI Jardim Eulina: 170; IPI Jardim Guarujá: 61; IPI Jardim Helena Maria: 42; IPI 

Jardim Leonor: 108; IPI Jardim Nazareth: 68; IPI Jardim Nova Europa: 130; IPI 

Jardim Novo Bandeirantes: 88; IPI Jardim Novo Horizonte: 44; IPI Jardim Novo 

Horizonte – Sorocaba: 41; IPI Jardim Pacaembu: 77; IPI Jardim Paulista: 603; IPI 

Jardim Piratininga: 58; IPI Jardim Pirituba: 31; IPI Jardim Progresso: 93; IPI Jardim 

São Paulo: 55; IPI Jardim Solitude: 47; IPI Jardim Tremembé: 24; IPI Jardim 

Veloso: 57; IPI Jataí: 163; IPI Jereissati: 55; IPI Jundiaí: 125; IPI KM. 18: 156; IPI 

Lagoa Dourada: 135; IPI Lençóis Paulista: 252; IPI Limeira: 255; IPI Lupionópolis: 

67; IPI Luziânia: 385; IPI Maanaim: 165; IPI Macaubal: 64; IPI Maceió: 52; IPI 

Manain: 128; IPI Mandaguaçu: 78; IPI Mandaguari: 59; IPI Mandiocal (rural): 152; 

IPI Maracaí: 83; IPI Maracaju: 163; IPI Marialva: 147; IPI Marilândia do Sul: 70; IPI 

Martinópolis: 147; IPI Matinha: 123; IPI Mato Grande ( rural ): 143; IPI Mauá: 120; 

IPI Messejana: 92; IPI Mimoso de Goiás: 82; IPI Miracatu: 79; IPI Mirandópolis: 24; 

ipi Mogi das Cruzes: 46; IPI Mogi Mirim: 170; IPI Monte Azul Paulista: 43; IPI 

Monte Sião: 99; IPI Muzambinho: 238; ipi Narandiba: 109; IPI Nilópolis: 43; IPI No 

Coroado: 38; IPI Nova Esperança: 50; IPI Nova Metrópole: 66; IPI Nova Resende: 

137; IPI Novo Osasco: 193; IPI Osvaldo Cruz: 207; IPI Ourinhos: 282; IPI Ouro 

Fino: 128; IPI Palestina: 43; IPI Palmital: 45; IPI Pão de Açúcar: 104; IPI 

Paracambi: 66; IPI Paraguaçu Paulista: 128; IPI Paranavaí: 50; IPI Parque Brasil: 

111; IPI Parque Edu Chaves: 34; IPI Parque Ipê: 34; IPI Parque Itajaí: 152; IPI 

Passo Fundo RS: 50; IPI Paulo Silas: 179; IPI Pendências: 237; IPI Pinhal: 74; IPI 

Pinhal de Campestre: 50; IPI Piracicaba: 95; IPI Piraju: 120; IPI Pirajuí: 101; IPI 

Pirambú: 42; IPI Pirapitinga (rural): 147; ipi Pirapozinho: 168; IPI Poços de Caldas: 

279; IPI Ponta Grossa Central: 75; IPI Ponta Porã: 29; IPI Pontezinha ( rural ): 102; 

IPI Porangaba: 30; IPI Porto Alegre: 85; IPI Porto Feliz: 126; IPI Porto Nacional: 

40; IPI Pouso Alegre: 72; IPI Pq. Itajaí: 136; IPI Praia Grande: 59; IPI Presidente 

Venceslau: 115; IPI Primeiro de Maio: 145; IPI Quatiguá: 44; IPI Quitaúna: 121; IPI 



Rancharia: 56; IPI Rancho Alegre: 88; IPI Regente Feijó: 105; IPI Registro: 33; IPI 

Ribeirão Preto: 36; IPI Rio Acima – Votorantim: 214; IPI Rio Bonito – Tapiraí: 32; 

IPI Rio Pequeno: 100; IPI Rio Verde: 182; IPI Rolândia: 631; IPI Sacomã: 144; IPI 

Salto: 32; IPI Salto Grande: 51; IPI Salvador: 142; IPI Santa Cruz: 51; IPI Santa 

Cruz do Rio Pardo: 346; IPI Santa Fé: 33; IPI Santa Fé do Sul: 61; IPI Santa Rosa 

(rural): 76; IPI Santa Rosa do Viterbo: 153; IPI Santarém: 95; IPI Santo Antonio da 

Platina: 125; IPI Santo Inácio: 63; IPI São Bartolomeu: 107; IPI São Cristóvão: 69; 

IPI São Francisco do Sul: 161; IPI São João de Meriti: 82; IPI São José do Rio 

Pardo: 68; IPI São Manuel: 61; IPI São Mateus: 77; IPI São Miguel Paulista: 152; 

IPI São Sebastião da Grama: 52; IPI Saracuruna: 25; IPI Serranópolis: 81; IPI 

Sertanópolis: 205; IPI Siqueira Campos: 64; IPI Socorro: 89; IPI Solitude: 36; IPI 

Tapejara: 63; IPI Tarabai: 30; IPI Tatuapé: 183; IPI Teixeira de Freitas: 69; IPI 

Telêmaco Borba: 135; IPI Teresina: 47; IPI Torre de Pedra: 90; IPI Tucuruvi: 85; 

IPI Tupã: 197; IPI Tupi Paulista: 87; IPI Turvo de Pilar: 22; IPI Turvo de Pilar do 

Sul: 16; IPI Umuarama: 217; IPI Dourados: 606; IPI URAÍ: 71; IPI Utinga: 93; IPI 

Viana: 206; IPI Vianópolis: 96; IPI Vida Nova: 219; IPI Vila Aparecida: 64; IPI Vila 

Brasilândia: 241; IPI Vila Carrão: 146; IPI Vila Cisper: 73; IPI Vila Diva: 81; IPI Vila 

Dom Pedro I: 118; IPI Vila Formosa: 69; IPI Vila Ipê: 101; IPI Vila Leopoldina: 33; 

IPI Vila Maria Eugênia: 141; IPI Vila Moinho Velho: 131; IPI Vila Norma: 68; IPI 

Vila Nova: 180; IPI Vila Palmeiras: 204; IPI Vila Popular: 65; IPI Vila Prudente: 88; 

IPI Vila Romana: 78; IPI Vila Sabrina: 101; IPI Vila Santa Maria: 29; IPI Vila São 

José: 120; IPI Vila São Rafael: 41; IPI Vila Sônia: 194; IPI Vila Talarico: 30; IPI Vila 

Yara: 98; IPI Vitória: 41; IPI Vitória da Conquista: 50; IPI Votuporanga: 151. 2. 

Tabelas com Resumo dos Dados: Concílios e Oficiais – Quantidade e 

Percentagem – Sínodos: 15, 100,00; Presbitérios: 52, 100,00; Igrejas: 495, 100,00; 

Congregações Presbiteriais: 14, 100,00; Pastores: 743, 97,37; Pastoras: 20, 

02,63; Total de Pastores e Pastoras da IPIB: 763 (100,00%); Presbíteros: 2.128 

(85,40); Presbíteras: 364 (14,605); Total de Presbíteros e Presbíteras da IPIB: 

2.492 (100,00%); Diáconos: .1552 (38,17%); Diaconisas: 2.513 (61,83%); Total de 

Diáconos e Diaconisas da IPIB: 4.065 (100,005); Congregações Presbiteriais: 

Cong. Presbiteriais sem nenhuma informação: 2 (14,00%); Cong. Presbiteriais 



com dados 2004: 11 (78,575); Cong. Presbiteriais com dados parciais: 01 (7,145); 

Total de Cong. Presbiteriais analisadas: 12 (85,71%); Total de Congregações 

Presbiteriais IPIB: 14 (100,00%); Igrejas: Igrejas sem nenhuma informação: 17 

(3,43%); Igrejas com dados 2004: 349 (70,50%); Igrejas com dados parciais: 129 

(26,06%); Total de Igrejas com dados analisados: 478 (96,56%); Total de Igrejas 

da IPI do Brasil: 495, (100,00%); Membros: Membros Professos: 67.218 (80,16%); 

Membros Não-Professos: 16.634 (19,83%); Total de Membros 2004: 83.852 

(100,00%). 3. Análise.  3.1 Afinal, temos ou não crescido? Algumas considerações 

iniciais: Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa), no Censo 

Demográfico de 2000, o país totaliza uma marca de 26.118.494 evangélicos, 

sendo que desses, 981.064 são presbiterianos. Se a Igreja Presbiteriana do Brasil, 

segundo a sua estatística de 2003 contabiliza somente 512.069 membros 

(comungantes e não comungantes), ainda existiria mais de 400 mil pessoas que 

se definem como presbiterianos e não são necessariamente da IPB. Quanto a 

tentativa de separar homens e mulheres, ainda não foi possível extrair essa 

informação de nossas planilhas, visto que muitas vieram somente com a 

totalização e não com os valores correspondentes. Também segundo o IBGE, os 

casais estão tendo menos filhos; Muitas planilhas estão vindo com o rol de 

membros não professos com valores iguais a zero; Sobre b) e c), o percentual de 

crescimento no Rol de não professos deve ser menor que o de Professos, mas 

não tanto quanto apresentado no gráfico abaixo.  Observados somente os dados 

que o Escritório Central da IPIB repassou à Assessoria de Estatística, a igreja de 

fato cresceu nos últimos 10 anos. Se analisarmos o rol de Professos, em 52%. 

Veja a tabela ao lado e o gráfico abaixo: Tipo,  nº Igrejas, nº Membros, Tamanho 

Médio: 1, 4, 37, 9, 25; 2,10, 293,29,30; 3,28, 859, 30,68; 4, 82, 3778, 46,07; 5, 

246, 23596, 95,92; 6, 82, 15022, 183,20; 7, 28, 9295, 331,96; 8, 10, 6790, 679,00; 

9, 4, 7556, 1889,00. 3.2 A distribuição das igrejas ao longo do território brasileiro 

permanece inalterado, como em 1994, aproximadamente 85% de todas as igrejas 

estão em apenas 5 estados: São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Rio de 

Janeiro e Mato Grosso do Sul. 3.3 Quanto ao tamanho das igrejas: de 1994 para 

2004 o tamanho médio saltou de 115 membros para 136, embora se analisados 



83% das igrejas medianas (410 igrejas que são tipos 4,5 e 6 - veja tabela ao lado) 

observaremos igrejas cujo tamanho médio é de 103 membros. Conclusão: 1. A 

IPIB cresceu em média 3,9 % ao ano nestes 10 últimos anos. Mantendo essa 

média, ultrapassaremos os 100 mil membros em menos de 5 anos. No ano do 

centenário, a IPI tinha 77.688 membros, sendo 62.150 professos e 15.538 não 

professos. A distribuição das igrejas ainda é muito irregular. O número de igrejas 

não aumentou consideravelmente nos últimos anos. O crescimento tem se dado 

no número de membros em várias igrejas, não somente nas maiores e mais 

antigas, como também em igrejas relativamente novas. 2. Trinta e dois milhões de 

reais é a soma aproximada de todas as receitas das 495 igrejas durante o ano de 

2004, tendo como média mensal de 2,66 milhões de reais. 3. Recebemos 3.133 

novos membros professos no último ano. O resultado observado nos últimos anos 

deve-se a diminuição da evasão de membros da IPIB e o aumento de pessoas 

apresentadas à profissão de fé ou ao batismo e profissão de fé. Quanto aos 

batismos infantis não temos dados confiáveis para fazermos afirmações neste 

momento. 4. Falta crescimento regular do número de igrejas, parece não haver um 

modelo ou uma estratégia de implantação de igrejas para a maioria dos 

presbitérios/igrejas que mesmo em contextos urbanos, continuam criando 

congregações que demandam de muitos anos para serem organizadas e quando 

se organizam são incapazes financeiramente de investir em seu próprio 

crescimento e muito menos capazes de cooperar para a implantação de outras 

igrejas. Isso poderia melhor na medida que cada presbitério e/ou sínodo usasse 

análises estatísticas somadas às ferramentas de planejamento para o crescimento 

das igrejas. 5. Pelo Jornal “O Estandarte” serão divulgados outros resultados de 

estudos que estão sendo concluídos a partir dos dados apresentados nas 

planilhas atuais. 6. Se todos as igrejas e presbitérios colaborarem enviando dados 

com qualidade e em tempo hábil, corrigindo eventuais erros das planilhas 

enviadas, teremos em breve muito mais informações interessantes e úteis para 

pensarmos e planejarmos a caminhada de nossa amada IPIB.” LEITURA E 

APROVAÇÃO DAS ATAS:  Decide-se adiar a leitura e aprovação das atas da 

Sessão de Instalação e da 1ª Sessão. ENCERRAMENTO: A 1ª sessão foi 



encerrada às 23h00, com oração especial em favor dos advogados (tendo em 

vista o fato de ser hoje o Dia do Advogado) e Bênção Apostólica impetrada pelo 

Rev. Silas Silveira. Para constar, eu, Jonatas Silva Meneses, 1º secretário, lavrei a 

presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da 

diretoria presentes a esta sessão. 

  

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI DO 

BRASIL – EXERCÍCIO 2003 – 2006 

Segunda Sessão 

 

DATA, HORA E LOCAL: 12/08/2005, às 8h35, no templo da Primeira Igreja 

Presbiteriana Independente de Santo André, rua Coronel Francisco Amaro, 94, 

Santo André, SP. PRESIDENTE:  Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: Presb. 

Jonatas Silvas Meneses.  VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev. 

Assir Pereira, presidente; Rev. Silas Silveira, 1º vice-presidente; Rev. Adevanir 

Pereira da Silva, 2º vice-presidente; Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel, 3º 

vice-presidente; Presb. Jonatas Silva Meneses, 1º secretário; Rev. Valdinei 

Aparecido Ferreira, 2º secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL: SÍNODO 

BORDA DO CAMPO: Presbitério ABC: Revs.  Roberto Mauro de Souza Castro e 

Abimael Lara e  Presbs. Moisés José de Lima e Eleni Rodrigues Mender Rangel. 

Presbitério Ipiranga: Revs. Assir Pereira e Leontino Farias dos Santos e Presbs. 

João Américo dos Santos e Moacir Húngaro. Presbitério Litoral Paulista: Revs. 

Helinton Rodrigo Zanini Paes e  Paulo Martins de Almeida e Presb. João Batista 

Ribeiro de Barros. SÍNODO BRASIL CENTRAL: Presbitério Brasil Central: Revs. 

David Aguiar de Oliveira e Valdeilson Casimiro de Oliveira. Presbitério Distrito 

Federal: Revs. Ézio Martins de Lima e Silas Silveira e Presb. Roberto de Sousa 

Silveira. Presbitério Mato Grosso-Rondônia: Revs. Denis Silva Luciano Gomes e 

José Drailton da Silva. SÍNODO MERIDIONAL: Presbitério Catarinense: Revs. 

Euclides Luis do Amaral e Regina Niura Silva do Amaral e  Presb.  Décio João 

Machado. Presbitério Londrina: Revs. Marco Antonio Barbosa e Paulo Roberto de 

Farias e Presbas Adiloar Franco Zemuner e Sonia Regina Machado dos Santos. 



Presbitério Paranaense: Revs. Carlos Roberto Alves de Souza e Francisco Elias 

Delfino. Presbitério Sul do Paraná: Revs. Carlos Fernandes Meyer e Jean Carlos 

Selleti e Presbs. Luiz Carlos Morosini e Salomão Bueno da Silva. SÍNODO  

MINAS GERAIS: Presbitério São Paulo-Minas: Revs. Walter Guilherme Ferreira 

Salles e Ablandino Saturnino de Souza e Presbs. Sérgio Ferreira de Lima e 

Umbelina Bologna. Presbitério Sudoeste de Minas: Rev. Juraci Moraes Cabral. 

Presbitério Sul de Minas: Revs. Alex Sandro dos Santos e Zaru Cassiano. 

SÍNODO NORDESTE: Presbitério Bahia: Rev. Nenrod Douglas Oliveira dos 

Santos. Presbitério Sergipe: Presb. Jonatas Silva Menezes. Presbitério Nordeste: 

Rev. Kleber Nobre Queiroz. SÍNODO OCIDENTAL: Presbitério Araraquarense: 

Revs. Antonio Carlos Alves e Dallmer Palmeiras Rodrigues de Assis e Presbs. 

Flávio Henrique Tabarini e Adair Sérgio Eduardo Camargo. Presbitério Campinas: 

Revs. José Arno Tossini e Márcio Miranda de Oliveira e Presbs. Luiz Ribeiro da 

Silva e Dorival Nogueira. Presbitério Oeste: Revs. Joezer Crotti Sanches e 

Wanderlei Maciel Kirilov e  Presbs. Altair Rossi e Daniel Grotti.  Presbitério 

Noroeste Paulista: Revs. Antonio de Oliveira Faria e Marcos Roberto dos Anjos 

Pinto. SÍNODO OESTE PAULISTA: Presbitério de Assis: Revs. Hélio Osmar 

Fernandes e Ari Botelho. Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. Agnaldo Pereira 

Gomes e Ricardo José Bento e Presba. Felicia Forte Sobrinha. Presbitério 

Presidente Prudente: Revs. Juliano Sanches Lopes e Paulo de Melo Cintra 

Damião e Presbs. Francisco Severino de Oliveira e Walter Signorini. SÍNODO 

ORIENTAL: Presbitério Bandeirante: Revs. Fernando Bortolleto Filho e Saul 

Ramos de Oliveira e  Presb.  Nelson Lacerda da Silva. Presbitério Freguesia: 

Revs. Adalto Geraldo Beltrão e Wellington Ribeiro e Presbs. Moacir Benvindo de 

Carvalho e João Bosco de Lima. Presbitério Santana: Revs. Afonso de Oliveira e 

Eli Marques. SÍNODO OSASCO: Presbitério de Carapicuíba:  Revs. Márcio Alves 

Mota e Rubens Franco Lacerda. Presbitério Novo Osasco: Rev. Marcos Paulo 

Monteiro da Cruz Bailão e Presb. Valdevino Carlos de Oliveira. Presbitério de 

Osasco: Revs. Elias Soares Heringer e Paulo César de Souza e Presb. Etevaldo 

Barbosa Novaes. SÍNODO RIO-SÃO PAULO: Presbitério Fluminense: Revs. 

Cléber Coimbra Filho e Silvânio Silas Ribeiro Cabrial e Presb. Lourival Tosta das 



Neves. Presbitério Rio de Janeiro: Rev. Antônio Fernandes da Rocha Neto e 

Presb. Jessé Roecheling. Presbitério Rio Sul: Revs. Marcos Paulo de Oliveira e 

Weber Orlando Braidotti e Presb. Antonio Thuler Filho. Presbitério Vale do 

Paraíba: Rev. Natanael da Mata Costa e Presbs. Jefferson Drilard e Carlos de 

Souza. SÍNODO SÃO PAULO: Presbitério Leste Paulistano: Revs. Nilo Sérgio da 

Silva e Otoniel Marinho de Oliveira Júnior e Presbs. Aníbal Martins e Nestor Maia 

Rodrigues Campos. Presbitério Paulistano: Revs. Gilberto dos Santos Rodrigues e 

Venício Nogueira e Presbs. Wilian Ramos e Abnaziel Ricardo de Freitas. 

Presbitério São Paulo: Revs. Filippo Blancato e Leonildo Silveira Campos e 

Presbs. Paulo Rodrigues Costa e Francisco de Almeida. SÍNODO 

SETENTRIONAL: Presbitério do Amazonas: Rev. Cláudio Fernando Reinaldet. 

Presbitério Ceará: Revs. Áureo Rodrigues Oliveira e Rivaldo Bispo Oliveira. 

Presbitério Norte: Rev. Samuel do Prado. SÍNODO SUDOESTE PAULISTA: 

Presbitério Botucatu:  Revs. Clayton Leal da Silva e Levi Franco de Alvarenga. 

Presbitério Central Paulista: Rev. Kleuber Leal da Silva e Presb. Varlino Mariano 

de Souza. Presbitério Ourinhos: Revs. João Batista de Souza e Silas de Oliveira. 

SÍNODO SUL DE SÃO PAULO: Presbitério de Sorocaba: Revs. Edson Alcântara e 

Heitor Beranger Júnior e Presb. James Baptista. Presbitério Sul de São Paulo: 

Rev. Ezequias Pires de Camargo e Presb. Odair Martins. Presbitério de 

Votorantim: Revs. Jonas Gonçalves e Jairo Honório Correia e Presbs. Zenilton 

Aparecido Marcolina de Góes e Eduardo Wakamoto.  SÍNODO VALE DO RIO 

PARANÁ: Presbitério Arapongas: Revs. Claudecir da Silva e Audenir Almeida 

Cristófano e Presb. Arlindo da Silva Pinto. Presbitério Campo Grande:  Revs. 

Cláudio Alves Coutinho e Sérgio Francisco dos Santos. Presbitério Maringá: Revs. 

Márcio Marques e Vagner Rodrigues Moraes e Presbs. Djalma Bastos César e 

Valdenir dos Santos Correa. Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. Ezequiel Luz e 

Paulo Alves Domingues e Presbs. Raimundo Pereira Leite e Roney Márcio 

Pessoa. Presbitério Norte do Paraná: Revs. Reinaldo Almeida dos Santos e Simão 

Alberto Zambissa e Presbs. Carlos Donizete Esteves e Elias César do Nascimento 

Ferreira. Presbitério Oeste do Paraná: Rev. Marcelo Teixeira dos Santos e Presb. 

Djair Palma. AUSENTES: Representação Sinodal: Sínodo Nordeste:  Presbitério 



Pernambuco-Alagoas. QUORUM:  Havendo quorum com a presença de 90 

ministros e 50 presbíteros, e com a totalidade dos Sínodos, o presidente declarou 

aberta a 2ª Sessão da 4ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da IPI do 

Brasil do Exercício 2003-2006. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de 

Lacerda, secretário geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro; Rev. José Ilson 

Venâncio; Representação da Igreja Evangélica Valdense do Rio da Prata: 

Moderador Rev. Hugo Armand Pilón e Diácono Roberto Garnier. EXERCÍCIOS 

DEVOCIONAIS: Foram dirigidos pelo Rev. Gessé Morais de Araújo. LEITURA E 

APROVAÇÃO DE ATAS: Foram lidas e aprovadas as atas de instalação e da 1ª 

sessão da 4ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil. 

REGISTROS: Foi registrado voto de gratidão à 1ª IPI de Santo André, ao 

Presbitério ABC e ao Sínodo Borda do Campo pela acolhida à Assembleia Geral 

da IPI do Brasil. Também foi registrado o falecimento dos seguintes irmãos:  Rev. 

Raimundo Estevão Amaral (Presbitério do Norte) e   Presbs. Carlos Alberto Dutra 

(IPI Central de Cuiabá, MT), Orestes Wiezel (IPI de Santa Rosa de Viterbo, SP), 

Carlos Ferreira (IPI de Curitiba, PR) e Paulino Feltran (3ª IPI de Curitiba, PR). 

LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: Foi lida e aprovada a ata da 2ª sessão da 4ª 

Reunião Extraordinária da Assembleia Geral do Exercício 2003-2006. 

ENCERRAMENTO: A reunião foi encerrada às 10h00, com o cântico da 1ª estrofe 

do hino “O Pendão Real”, oração pelo Rev. David Aguiar de Oliveira e impetração 

da Bênção Apostólica pelo Rev. Advanir Pereira da Silva. Para constar, eu, 

Jonatas Silva Meneses, 1º secretário, lavrei a presente ata, que, depois de lida e 

aprovada, será assinada pelos membros da diretoria presentes a esta sessão. 

 

  

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI DO 

BRASIL – EXERCÍCIO 2003 – 2006 

Primeira Sessão 

 

DATA, HORA E LOCAL: 12/08/2005, às 10h55, no templo da Primeira Igreja 

Presbiteriana Independente de Santo André, rua Coronel Francisco Amaro, 94, 



Santo André, SP. PRESIDENTE:  Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: Presb. 

Jonatas Silvas Meneses.  VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev. 

Assir Pereira, presidente; Rev. Silas Silveira, 1º vice-presidente; Rev. Adevanir 

Pereira da Silva, 2º vice-presidente; Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel, 3º 

vice-presidente; Presb. Jonatas Silva Meneses, 1º secretário; Rev. Valdinei 

Aparecido Ferreira, 2º secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL: SÍNODO 

BORDA DO CAMPO: Presbitério ABC: Revs.  Roberto Mauro de Souza Castro e 

Abimael Lara e Presbs. Moisés José de Lima e Eleni Rodrigues Mender Rangel. 

Presbitério Ipiranga: Revs. Assir Pereira e Leontino Farias dos Santos e  Presbs. 

João Américo dos Santos e Moacir Húngaro. Presbitério Litoral Paulista: Revs. 

Helinton Rodrigo Zanini Paes e  Paulo Martins de Almeida e Presb. João Batista 

Ribeiro de Barros. SÍNODO BRASIL CENTRAL: Presbitério Brasil Central: Revs. 

David Aguiar de Oliveira e Valdeilson Casimiro de Oliveira. Presbitério Distrito 

Federal: Revs. Ézio Martins de Lima e Silas Silveira e Presb. Roberto de Sousa 

Silveira. Presbitério Mato Grosso-Rondônia: Revs. Denis Silva Luciano Gomes e 

José Drailton da Silva. SÍNODO MERIDIONAL: Presbitério Catarinense: Revs. 

Euclides Luis do Amaral e Regina Niura Silva do Amaral e Presb.  Décio João 

Machado. Presbitério Londrina: Revs. Marco Antonio Barbosa e Paulo Roberto de 

Farias e Presbas. Adiloar Franco Zemuner e Sonia Regina Machado dos Santos. 

Presbitério Paranaense: Revs. Carlos Roberto Alves de Souza e Francisco Elias 

Delfino. Presbitério Sul do Paraná: Revs. Carlos Fernandes Meyer e Jean Carlos 

Selleti e Presbs. Luiz Carlos Morosini e Salomão Bueno da Silva. SÍNODO  

MINAS GERAIS: Presbitério São Paulo-Minas: Revs. Walter Guilherme Ferreira 

Salles e Ablandino Saturnino de Souza e Presbs. Sérgio Ferreira de Lima e 

Umbelina Bologna. Presbitério Sudoeste de Minas: Rev. Juraci Moraes Cabral. 

Presbitério Sul de Minas: Revs. Alex Sandro dos Santos e Zaru Cassiano. 

SÍNODO NORDESTE: Presbitério Bahia: Rev. Nenrod Douglas Oliveira dos 

Santos. Presbitério Sergipe: Presb. Jonatas Silva Menezes. Presbitério Nordeste: 

Rev. Kleber Nobre Queiroz. SÍNODO OCIDENTAL: Presbitério Araraquarense: 

Revs. Antonio Carlos Alves e Dallmer Palmeiras Rodrigues de Assis e Presbs. 

Flávio Henrique Tabarini e Adair Sérgio Eduardo Camargo. Presbitério Campinas: 



Revs. José Arno Tossini e Márcio Miranda de Oliveira e Presbs. Luiz Ribeiro da 

Silva e Dorival Nogueira. Presbitério Oeste: Revs. Joezer Crotti Sanches e 

Wanderlei Maciel Kirilov e Presbs. Altair Rossi e Daniel Grotti.  Presbitério 

Noroeste Paulista: Revs. Antonio de Oliveira Faria e Marcos Roberto dos Anjos 

Pinto. SÍNODO OESTE PAULISTA: Presbitério de Assis: Revs. Hélio Osmar 

Fernandes e Ari Botelho. Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. Agnaldo Pereira 

Gomes e Ricardo José Bento e Presba. Felicia Forte Sobrinha. Presbitério 

Presidente Prudente: Revs. Juliano Sanches Lopes e Paulo de Melo Cintra 

Damião e Presbs. Francisco Severino de Oliveira e Walter Signorini. SÍNODO 

ORIENTAL: Presbitério Bandeirante: Revs. Fernando Bortolleto Filho e Saul 

Ramos de Oliveira e  Presb.  Nelson Lacerda da Silva. Presbitério Freguesia: 

Revs. Adalto Geraldo Beltrão e Wellington Ribeiro e Presbs. Moacir Benvindo de 

Carvalho e João Bosco de Lima. Presbitério Santana: Revs. Afonso de Oliveira e 

Eli Marques. SÍNODO OSASCO: Presbitério de Carapicuíba:  Revs. Márcio Alves 

Mota e Rubens Franco Lacerda. Presbitério Novo Osasco: Rev. Marcos Paulo 

Monteiro da Cruz Bailão e Presb. Valdevino Carlos de Oliveira. Presbitério de 

Osasco: Revs. Elias Soares Heringer e Paulo César de Souza e Presb. Etevaldo 

Barbosa Novaes. SÍNODO RIO-SÃO PAULO: Presbitério Fluminense: Revs. 

Cléber Coimbra Filho e Silvânio Silas Ribeiro Cabrial e Presb. Lourival Tosta das 

Neves. Presbitério Rio de Janeiro: Rev. Antônio Fernandes da Rocha Neto e 

Presb. Jessé Roecheling. Presbitério Rio Sul: Revs. Marcos Paulo de Oliveira e 

Weber Orlando Braidotti e Presb. Antonio Thuler Filho. Presbitério Vale do 

Paraíba: Rev. Natanael da Mata Costa e Presbs. Jefferson Drilard e Carlos de 

Souza. SÍNODO SÃO PAULO: Presbitério Leste Paulistano: Revs. Nilo Sérgio da 

Silva e Otoniel Marinho de Oliveira Júnior e Presbs. Aníbal Martins e Nestor Maia 

Rodrigues Campos. Presbitério Paulistano: Revs. Gilberto dos Santos Rodrigues e 

Venício Nogueira e Presbs. Wilian Ramos e Abnaziel Ricardo de Freitas. 

Presbitério São Paulo: Revs. Filippo Blancato e Leonildo Silveira Campos e 

Presbs. Paulo Rodrigues Costa e Francisco de Almeida. SÍNODO 

SETENTRIONAL: Presbitério do Amazonas: Rev. Cláudio Fernando Reinaldet. 

Presbitério Ceará: Revs. Áureo Rodrigues Oliveira e Rivaldo Bispo Oliveira. 



Presbitério Norte: Rev. Samuel do Prado. SÍNODO SUDOESTE PAULISTA: 

Presbitério Botucatu:  Revs. Clayton Leal da Silva e Levi Franco de Alvarenga. 

Presbitério Central Paulista: Rev. Kleuber Leal da Silva e Presb. Varlino Mariano 

de Souza. Presbitério Ourinhos: Revs. João Batista de Souza e Silas de Oliveira. 

SÍNODO SUL DE SÃO PAULO: Presbitério de Sorocaba: Revs. Edson Alcântara e 

Heitor Beranger Júnior e Presb. James Baptista. Presbitério Sul de São Paulo: 

Rev. Ezequias Pires de Camargo e Presb. Odair Martins. Presbitério de 

Votorantim: Revs. Jonas Gonçalves e Jairo Honório Correia e Presbs. Zenilton 

Aparecido Marcolina de Góes e Eduardo Wakamoto.  SÍNODO VALE DO RIO 

PARANÁ: Presbitério Arapongas: Revs. Claudecir da Silva e Audenir Almeida 

Cristófano e Presb. Arlindo da Silva Pinto. Presbitério Campo Grande:  Revs. 

Cláudio Alves Coutinho e Sérgio Francisco dos Santos. Presbitério Maringá: Revs. 

Márcio Marques e Vagner Rodrigues Moraes e Presbs. Djalma Bastos César e 

Valdenir dos Santos Correa. Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. Ezequiel Luz e 

Paulo Alves Domingues e Presbs. Raimundo Pereira Leite e Roney Márcio 

Pessoa. Presbitério Norte do Paraná: Revs. Reinaldo Almeida dos Santos e Simão 

Alberto Zambissa e Presbs. Carlos Donizete Esteves e Elias César do Nascimento 

Ferreira. Presbitério Oeste do Paraná: Rev. Marcelo Teixeira dos Santos e Presb. 

Djair Palma. AUSENTES: Representação Sinodal: Sínodo Nordeste:  Presbitério 

Pernambuco-Alagoas. QUORUM: Havendo quorum com a presença de 90 

ministros e 50 presbíteros  e a totalidade dos Sínodos, o presidente declarou 

aberta a 5ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil do 

Exercício 2003-2006. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, 

secretário geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro; Rev. José Ilson Venâncio; 

Representação da Igreja Presbiteriana em Taiwan: Rev. Chen Hsin Liang, 

moderador, e Rev. Chang Te-Chien (Andrew T. C. Chang), secretário geral, Hsu 

Ming Chih e Hsu Su Hua. Representação da Igreja Evangélica Valdense do Rio da 

Prata: Rev. Hugo Armand Pilón (moderador) e  Roberto Garnier (conselheiro). 

EXERCÍCIOS DEVOCIONAIS: Foram dirigidos pelo presidente da Assembleia 

Geral, Rev. Assir Pereira. HORÁRIO DAS SESSÕES: Das 11h00 às 12h30; das 

13h30 às 18h00; das 19h00 às 22h30, no dia 12/08/2005, e das 8h30 às 12h30, 



das 13h30 às 18h00 e das 19h00 às 22h30 no dia 13/8/2005. ENTRADA DE 

DOCUMENTOS: AG 033/05 - Da Comissão Especial de Reforma Administrativa, 

Proposta de reforma na estrutura organizacional e administrativa da IPI do Brasil; 

AG 034/05 - Da Secretaria de Educação Teológica,  Projeto de Educação 

Teológica; AG 035/05 - Relatório da Comissão Especial nomeada para apuração 

de eventuais irregularidades no Sínodo Sul de São Paulo; AG 036/05 - Relatório 

da Comissão Especial nomeada para regulamentar os artigos 27 (parágrafos 2º), 

34 (parágrafo 3º) e 47 (parágrafos 1º e 2º) da Constituição da IPI do Brasil; AG 

037/05 - Relatório das Secretarias de Educação Teológica e Ação Pastoral sobre 

regulamentação do artigo 35 (parágrafo único) da Constituição da IPI do Brasil; 

AG 038/05 - Relatório da Secretaria de Relações Intereclesiásticas sobre 

regulamentação do artigo 41 (parágrafo único) da Constituição da IPI do Brasil; 

AG 039/05 – Da Secretaria e Relações Intereclesiásticas, Documento de parceria 

com a Igreja Presbiteriana de Taiwan; AG 040/05 - Da Secretaria e Relações 

Intereclesiásticas, Documento de parceria com a Igreja Evangélica Valdense do 

Rio da Prata. RESOLUÇÕES: Quanto ao documento AG 040/05 (Documento de 

Parceria a ser assinado com a Igreja Evangélica Valdense do Rio da Prata) – 

Decide-se assinar o Pacto de Parceria com a Igreja Evangélica Valdense do Rio 

da Parta, redigido conforme padrão aprovado pela Assembleia Geral em sua  4ª 

Reunião Extraordinária do atual exercício, tendo participado da cerimônia o Rev. 

Rev. Hugo Armand Pilón (moderador) e o Diac. Roberto Garnier (conselheiro), 

representando a Igreja Evangélica Valdense do Rio da Prata, e os Revs. Assir 

Pereira (presidente) e Gerson Correia de Lacerda (secretário geral), 

representando a IPI do Brasil. SUSPENSÃO DOS TRABALHOS: Os trabalhos 

foram suspensos às 12h36, com oração pelo Diac. Roberto Garnier. REINÍCIO 

DOS TRABALHOS: Os trabalhos foram reiniciados às 15h45. RESOLUÇÕES: 

Quanto ao documento AG 037/05 (Relatório das Secretarias de Educação 

Teológica e Ação Pastoral sobre regulamentação do Artigo 35 (parágrafo único) 

da Constituição da IPI do Brasil) -  Decide-se aprovar a seguinte regulamentação: 

“1) Todos os ministros devem submeter-se ao processo de aperfeiçoamento de 

formação teológica, por meio do programa de educação continuada, que 



acontecerá de 2 em 2 anos.  2) O programa de educação continuada será 

ministrado no âmbito dos sínodos, sob a responsabilidade dos seminários da IPI 

do Brasil. 3) A elaboração do programa de educação continuada, bem como a 

supervisão de seu desenvolvimento ficarão sob a responsabilidade da Secretaria 

Pastoral e da Secretaria de Educação Teológica, juntamente com os Sínodos. 4) 

O programa de educação continuada deverá ser desenvolvido com cursos com 

carga mínima de 16 horas aula, nas áreas de: Pastoral;  Missão; Diaconia; 

Família; Música e Liturgia; Bíblia; Teologia Sistemática; História da Igreja e do 

Pensamento Cristão; Gestão Eclesiástica; e Temas Contemporâneos. 5) Pela 

participação em cada curso do programa de educação continuada os ministros 

receberão um certificado, devendo, ainda, a referida participação ser registrada no 

Prontuário Eclesiástico do Ministro da IPI do Brasil. 6) Os custos com a realização 

dos cursos do programa de educação continuada correrão por conta dos Sínodos 

em comum acordo com os Presbitérios (despesas de viagem dos ministros 

participantes, alimentação e hospedagem) e da Assembleia Geral (transporte e 

remuneração dos professores). 7) Os sínodos enviarão relatórios  aos presbitérios 

de sua jurisdição a respeito dos programas de educação continuada 

desenvolvidos, com informação dos ministros que participaram e dos que 

deixaram de fazê-lo. 8) Os ministros  que não participarem do programa de 

educação continuada deverão apresentar as razões de sua ausência aos 

Presbitérios aos quais estão jurisdicionados, com vistas à competente justificativa. 

9) O ministro que se recusar a participar do programa de educação continuada ou 

deixar de submeter a justificativa pela não participação aos Presbitérios estará 

sujeito as medidas disciplinares cabíveis.” AUTORIZAÇÃO PARA AUSENTAR-SE: 

Foram autorizados a ausentar-se do plenário os Revs. Euclides Luiz do Amaral e 

Marcos Paulo Monteiro da Cruz Bailão.  PRORROGAÇÃO DE HORÁRIO 

REGIMENTAL: O horário regimental foi prorrogado até às 19h00, com oração pelo 

Rev. Antônio de Oliveira Faria. REINÍCIO DOS TRABALHOS: Os trabalhos foram 

reiniciados às 20h25. PRORROGAÇÃO DE HORÁRIO REGIMENTAL: O horário 

regimental foi prorrogado até a votação total dos documentos AG/033 e AG/035. 

RESOLUÇÕES: Quanto ao documento AG 033/05 (Proposta de reforma na 



estrutura organizacional e administrativa da IPI do Brasil) Decide-se aprovar a 

Reforma na Estrutura Organizacional e Administrativa da IPI do Brasil, nestes 

termos: “Proposta de Reforma na Estrutura Organizacional e  Administrativa da IPI 

do Brasil - Avaliação da situação atual - Émile G. Léonard, no seu texto clássico 

“O Protestantismo Brasileiro”, publicado primeiramente na Revista de História da 

Universidade de São Paulo e, depois, pela Associação dos Seminários Teológicos 

Evangélicos (ASTE), fez uma observação perspicaz a respeito da realidade que 

teve a oportunidade de conhecer em nosso país nas décadas de 30 e 40 do 

século passado. Ele constatou que as igrejas protestantes brasileiras adquiriram o 

hábito de organizarem estruturas burocráticas enormes para o seu funcionamento. 

Descobriu que pequenas igrejas locais, com cerca de 30 ou 40 membros, 

possuíam estruturas administrativas com mais de 50 cargos a serem preenchidos. 

Se observarmos, friamente, a estrutura administrativa atual da IPI do Brasil, 

chegaremos à conclusão de que o mesmo fenômeno nela se repete. Somos uma 

denominação pequena, que, com boa vontade, pode ser avaliada como tendo 

cerca de 100.000 membros. Além disso, somos também uma instituição religiosa 

que dispõe de parcos recursos financeiros para seu funcionamento. Entretanto, 

mantemos uma estrutura administrativa enorme e consumidora de grandes somas 

de dinheiro para funcionar. No quadro de diretores, secretarias, assessorias, 

representações, associações e fundação, temos quase 150 pessoas a serem 

eleitas ou nomeadas. Considerando-se que o nosso país tem dimensões 

continentais e que nossa igreja está espalhada por todo o território nacional, 

acabamos tendo altas despesas com deslocamentos para reuniões e encontros. 

No ano de 2004, por exemplo, os gastos com as reuniões das secretarias, 

comissões e assessorias chegaram, aproximadamente, à casa dos R$ 

100.000,00.  Quando se analisa a história da formação dessa estrutura 

administrativa, conclui-se que ela foi sendo edificada ao longo do tempo, de 

acordo com as necessidades que foram aparecendo na vida da igreja. Quando se 

estuda criteriosamente o funcionamento dessa estrutura administrativa, constata-

se que, além de custosa em termos de recursos financeiros, ela apresenta graves 

problemas: muitas vezes, há falta de comunicação entre as diversas áreas da 



igreja; não existe conjugação, mas dispersão de sinergia; temos fragmentação e 

segmentação nos trabalhos realizados; ocorre, com freqüência, o fenômeno da 

sobreposição de atividades; não raro, experimentamos exagerado isolamento e 

individualismo de organismos que funcionam sem coordenação com os outros; 

etc. Diante disso, temos de encarar o grande desafio de parar para refletir sobre 

essa realidade e para repensar a estrutura administrativa da IPI do Brasil.  

Objetivos a alcançar - 1. A estrutura administrativa da igreja deve estar a serviço 

da missão de Deus - É claro que a prezamos e valorizamos a estrutura 

administrativa de nossa igreja. Contudo, não a idolatramos. Ela não é um fim em si 

mesma. Não precisa ser preservada a qualquer custo. Ao contrário, temos de 

colocar a estrutura administrativa a serviço da “missio Dei”. Em outras palavras, o 

alvo primordial é o Reino de Deus e a estrutura eclesiástica tem de ser moldada 

para a consecução desse objetivo. 2. A estrutura administrativa da nossa igreja 

tem de ser presbiteriana - Existem diferentes estruturas administrativas para o 

funcionamento de uma instituição eclesiástica. Nós somos herdeiros da tradição 

Reformada e adotamos a forma presbiteriana de governo. Precisamos, pois, de 

uma estrutura administrativa que valorize e observe a maneira presbiteriana de ser 

igreja. Isso significa termos um modelo de governo em que estejam bem claras e 

definidas as atribuições da Assembleia Geral, da Comissão Executiva da 

Assembleia Geral, das secretarias, assessorias e representações, respeitando-se 

a gradação hierárquica dos concílios. 3. A estrutura administrativa da nossa igreja 

precisa estar alinhada com a nossa realidade - Somos uma igreja brasileira, 

sustentada com recursos nacionais. Isso significa que devemos ter uma estrutura 

administrativa compatível com a nossa situação. Há necessidade de racionalizar 

as despesas. Para isso, temos de promover a integração das diversas áreas 

administrativas de nossa instituição, bem como a interação entre seus vários 

setores. 4. A estrutura administrativa da IPI do Brasil deve ser dinâmica e 

revitalizadora - Com uma estrutura administrativa paquidérmica como a atual, 

ocorre uma extrema lentidão na tomada de decisões e na sua implementação. 

Temos de corrigir essa falha, adotando um modelo administrativo que seja, ao 

mesmo tempo, enxuto e ágil, facilitador e sinérgico, eficiente e rápido, para 



atender as necessidades de funcionamento da igreja a serviço do Reino de Deus. 

5. Nossas prioridades: Evangelizar, Educar e Comunicar - Tendo em vista a 

consecução de todos os objetivos acima apontados, devemos definir, claramente, 

nossas prioridades. Nessa tarefa, não podemos ser dispersivos, estabelecendo 

uma lista muito grande de prioridades, o que nos levaria, fatalmente, a não saber 

bem aonde pretendemos chegar. Estabelecemos, pois, três grandes prioridades 

essenciais, que estão profundamente de acordo com a nossa tradição Reformada, 

com a nossa história como igreja brasileira e com a nossa realidade: Evangelizar, 

Educar e Comunicar. A evangelização dispensa maiores comentários. Essa 

finalidade foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando enviou os 

seus discípulos ao mundo, e pela descida do Espírito Santo, que trouxe o poder 

para o testemunho de Jesus. A educação cristã é uma das marcas mais preciosas 

da tradição Reformada e da IPI do Brasil. João Calvino e Eduardo Carlos Pereira 

batalharam, durante todo o seu ministério, pela educação cristã. A obra mais 

conhecida de Calvino, “A Instituição da Religião Cristã”, foi escrita com o objetivo 

de ensinar ao povo os princípios fundamentais da religião cristã. A “Plataforma” de 

Eduardo Carlos Pereira, que está na origem da IPI do Brasil, proclamava a 

necessidade de se educar os filhos da igreja, pela igreja e para a igreja. A 

comunicação, finalmente, tem uma tripla razão de ser colocada como prioritária na 

vida da igreja. Em primeiro lugar, vivemos na era da comunicação, ou seja, num 

tempo em que os meios de comunicação disponíveis são fartos e eficientes, não 

podendo ser desprezados no ministério da igreja. Em segundo lugar, sendo uma 

igreja nacional num país de dimensões continentais, precisamos costurar a 

unidade denominacional, rompendo o isolamento de comunidades e presbitérios. 

Finalmente, em terceiro lugar, ao valorizarmos nossa identidade denominacional, 

não pretendemos nos colocar à parte, solitariamente, no cenário do cristianismo 

nacional e mundial. Ao contrário, precisamos saber o que ocorre nas várias igrejas 

cristãs do Brasil e do mundo, bem como divulgar o que somos e o que fazemos. 

Toda a nossa estrutura, pois, deve ser estabelecida a partir dessas prioridades. 

Nossa estrutura eclesiástica tem de estar a serviço, essencialmente, da 

evangelização, da educação e da comunicação. Memorial Descritivo da Estrutura 



Organizacional e Administrativa da IPI do Brasil - 1) Governo - a) Assembleia 

Geral; b) Comissão Executiva da Assembleia Geral; 2) Gestão - a) Comissão 

Executiva da Assembleia Geral; b) Diretoria da Assembleia Geral; c) Secretário 

Geral; d) Tesoureiro; e) Administrador Geral; f) Ministérios e Secretarias; g) 

Assessorias e Representações. Assembleia Geral: Atribuições (Constituição da IPI 

do Brasil, Artigo 121) – I - Decidir, com fundamento nas Sagradas Escrituras, 

sobre questões de doutrina e prática, bem como estabelecer regras de governo, 

disciplina e liturgia; II - Organizar, disciplinar, fundir ou dissolver Sínodos; III - 

Examinar as atas e atos dos Sínodos; IV - Atender a consultas, representações, 

referências e apelações encaminhadas pelos Sínodos; V - Fazer cumprir as suas 

próprias decisões e velar para que seja prestigiada a autoridade dos concílios 

inferiores; VI - Concertar planos para o interesse geral do trabalho, instituir e 

superintender agências necessárias ao trabalho geral, nomear ministros, com 

anuência de seus concílios, bem como presbíteros, para o desempenho de 

diferentes funções; VII - Estabelecer e sustentar trabalhos de evangelização no 

exterior; VIII - Promover os meios de sustento das instituições gerais, mediante 

arrecadação percentual das rendas das igrejas locais; IX - Resolver sobre 

cooperação com outras comunhões eclesiásticas; X - Definir as relações entre a 

Igreja e o Estado; XI - Superintender e gerir todas as atividades da Igreja, como 

instituição religiosa; XII - Organizar e superintender o ensino teológico; XIII - 

Superintender toda a atividade leiga da Igreja; XIV - Adquirir, alienar ou onerar 

bens da Igreja; XV - Examinar as atas e homologar as deliberações da Comissão 

Executiva; XVI - Providenciar e supervisionar a formação teológica de ministros, 

em nível de graduação e educação continuada. Comissão Executiva da 

Assembleia Geral (Estatuto da IPI do Brasil, Artigo 19) - I - Executar as decisões 

da Assembleia Geral; II - Nomear os membros dos ministérios, secretarias, 

assessorias, comissões e outros departamentos da Igreja; III - Aprovar o 

orçamento anual da Igreja; IV - Contratar e demitir empregados da Igreja; V – 

Propor, à Assembleia Geral, medidas que julgar convenientes para o 

desenvolvimento da Igreja; VI - Decidir sobre a convocação da Assembleia Geral; 

VII – Representar a Assembleia Geral nos intervalos de suas reuniões velando 



pela fiel observância e execução de suas deliberações, podendo decidir sobre 

casos urgentes, ad referendum da reunião seguinte (Constituição da IPI do Brasil, 

Artigo 80; Estatuto da IPI do Brasil, Artigo 17). Diretoria da Assembleia Geral: 

Competências - I - Cumprir e fazer cumprir as decisões da Assembleia Geral e da 

Comissão Executiva da Assembleia Geral da IPI do Brasil; II - Supervisionar a 

administração geral da IPI do Brasil juntamente com a Comissão Executiva da 

Assembleia Geral da IPI do Brasil ; III – Indicar, para nomeação pela Comissão 

Executiva da Assembleia Geral, as pessoas para a composição dos ministérios, 

secretarias, assessorias, comissões e outros departamentos da IPI do Brasil; IV – 

Indicar, para contratação pela Comissão Executiva da Assembleia Geral, o 

administrador geral da IPI do Brasil; V - Indicar auditorias internas e 

independentes para a Comissão Executiva da Assembleia Geral; VI - 

Responsabilizar-se pelas relações intereclesiásticas da IPI do Brasil; VII - Divulgar 

junto aos concílios e igrejas locais as atividades gerais da IPI do Brasil. Secretário 

Geral: Atribuições (Estatuto da IPI do Brasil, Artigo 22) - I - Executar, implementar 

e diligenciar pelo cumprimento das decisões da Assembleia Geral e de sua 

Comissão Executiva; II - Substituir o presidente nos casos previstos no Art. 12,  

parágrafo único, do Estatuto da IPI do Brasil; III - Publicar em “O Estandarte”, 

órgão oficial da Igreja, o resumo das atas da Assembleia Geral e de sua Comissão 

Executiva, contendo claramente as suas decisões; IV - Organizar e manter o 

arquivo de documentos oficiais da Igreja; V - Organizar, juntamente com a 

Diretoria, as reuniões da Comissão Executiva e da Assembleia Geral; VI - 

Representar a Igreja por delegação do presidente. Tesoureiro: Atribuições 

(Estatuto da IPI do Brasil, Artigo 23) - I - Receber e registrar as receitas financeiras 

da Igreja, responsabilizando-se pela sua guarda e movimentação; II - Efetuar os 

pagamentos regulares e os autorizados pela Comissão Executiva; III - Ter as 

contas em ordem e em dia, e apresentá-las com o respectivo balancete e 

documentos, sempre que lhe ordene a Comissão Executiva. Administrador Geral: 

Atribuições - I - Gerenciar o Escritório Central da IPI do Brasil; II - Gerir a utilização 

e conservação das propriedades e os recursos patrimoniais da IPI do Brasil; III - 

Apresentar, anualmente, inventários, relatórios e balanços patrimoniais à 



Comissão Executiva; IV - Superintender a organização e realização dos eventos 

de âmbito nacional da IPI do Brasil; V - Responsabilizar-se pela gestão dos 

benefícios pastorais (seguro de vida, previdência suplementar e outros); VI – 

Reportar-se ao secretário geral no cumprimento de suas atribuições. Ministérios e 

suas Secretarias - I – Ministério da Missão - a) Secretaria de Evangelização; b) 

Secretaria de Diaconia; c) Secretaria de Família; d) Secretaria Pastoral; II – 

Ministério da Educação a) Secretaria de Educação Teológica; b) Secretaria de 

Educação Cristã; c) Secretaria de Ensino Infantil, Básico e Superior; d) Secretaria 

de Música e Liturgia. III – Ministério da Comunicação - a) O Estandarte; b) Revista 

Alvorada; c) Portal da IPI do Brasil; d) Associação Evangélica Literária Pendão 

Real; e) Outras Mídias. Assessorias - a) Jurídica; b) Estatística. Representações – 

a) AIPRAL (Aliança de Igrejas Presbiterianas e Reformadas da América Latina); b) 

AMIR (Aliança Mundial de Igrejas Reformadas); c) CELADEC (Comissão 

Evangélica Latino Americana de Educação Cristã); d) CENACORA (Comissão 

Ecumênica Nacional de Combate ao Racismo); e) CESE (Coordenadoria 

Ecumênica de Serviço); f) CLAI (Conselho Latino Americano de Igrejas); g) 

Diaconia; h) GTME (Grupo Transcultural de Missão Evangélica); i) Instituto 

Ecumênico de Pós-Graduação de Rudge Ramos; j) Instituto Ecumênico de Pós-

Graduação de São Leopoldo; k) Missão Caiuá. Ministério da Missão: Atribuições - 

I - Promover a conscientização da Igreja sobre missão integral; II - Elaborar e 

acompanhar programas de crescimento integral da Igreja; III - Estimular e 

acompanhar eventos nacionais, sinodais e presbiteriais que promovam o 

compromisso com a “Missio Dei”; IV - Coordenar e supervisionar as ações do 

Acampamento Cristo é Vida; V - Integrar o planejamento das Secretarias de 

Evangelização, Diaconia, Família e Pastoral; VI - Integrar seu planejamento com o 

dos Ministérios da Educação e da Comunicação; VII - Reportar-se ao secretário 

geral no cumprimento de suas atribuições; VIII - Prestar relatório anual de suas 

atividades à Diretoria da Assembleia Geral e à Comissão Executiva da Assembleia 

Geral. a) Secretaria de Evangelização: Atribuições - 1. Conscientizar a Igreja 

sobre Missão Integral e suas implicações nas comunidades locais;  2. Identificar e 

capacitar lideranças para trabalhos de evangelização; 3. Desenvolver programas 



de treinamento de evangelização e discipulado nas igrejas locais; 4. Promover 

eventos nacionais e cooperar com os eventos, sinodais e presbiteriais sobre 

evangelização e suas práticas nas igrejas locais; 5. Superintender a ação 

missionária da Igreja no Brasil e no exterior; 6. Promover eventos nacionais e 

cooperar com os eventos sinodais e presbiteriais de missionários; 7. Desenvolver, 

com a Secretaria de Educação, a educação continuada de missionários; 8. 

Integrar seu planejamento com as Secretarias de Diaconia, Família e Pastoral; 9. 

Reportar-se e prestar relatório anual de suas atividades ao Ministério da Missão. 

b) Secretaria de Diaconia: Atribuições - 1. Promover a conscientização das igrejas 

locais sobre a missão diaconal integral e a ação social; 2. Integrar a Secretaria de 

Diaconia com órgãos e organismos nacionais e internacionais similares; 3. 

Promover oficinas de atividades diaconais; 4. Promover eventos nacionais e 

cooperar com os eventos sinodais e presbiteriais para identificação e formação de 

lideranças diaconais; 5. Apoiar a elaboração e execução de programas específicos 

de diaconia nas igrejas locais; 6.Supervisionar as ações da Associação Bethel; 7. 

Integrar seu planejamento com as Secretarias de Evangelização, Família e 

Pastoral; 8. Reportar-se e prestar relatório anual de suas atividades ao Ministério 

da Missão. c) Secretaria de Família: Atribuições - 1. Identificar e capacitar 

lideranças regionais e locais; 2. Supervisionar as lideranças na implementação de 

seus planos de ação; 3. Incentivar as coordenadorias a criar ministérios 

alternativos na Igreja e na vida comunitária (estudantes, universitários, idosos, 

descasados, categorias profissionais, etc); 4. Adequar estruturas sinodais, 

presbiteriais e locais para trabalhos com integração entre família e comunidade 5. 

Incentivar e acompanhar eventos nacionais, e cooperar com os eventos sinodais e 

presbiteriais sobre ministério integral nas igrejas locais; 6. Assessorar trabalhos 

das coordenadorias existentes (Coordenadoria Nacional de Adultos, do Umpismo, 

dos Adolescentes, das Crianças) e outros organismos que vierem a ser criados; 7. 

Fortalecer a integração familiar; 8. Integrar seu planejamento com as Secretarias 

de Evangelização, Diaconia e Pastoral; 9. Reportar-se e prestar relatório anual de 

suas atividades ao Ministério da Missão. d) Secretaria Pastoral: Atribuições - 1. 

Disponibilizar informações sobre direitos e deveres legais do pastor; 2. Manter 



atualizado o cadastro de pastores;  3. Preparar e disponibilizar banco de currículos 

dos pastores; 4. Criar, com o Ministério da Comunicação, um sistema de 

informações sobre disponibilidade de pastores e necessidade de igrejas; 5. 

Encaminhar pastores em necessidades especiais para atendimento; 6. 

Desenvolver, com a Secretaria de Educação, programas de educação continuada 

para pastores; 7. Criar, com a Secretaria de Educação teológica e continuada, 

instrumentos de avaliação periódica com as igrejas locais, presbitérios, pastores e 

seminários, sobre o perfil pastoral necessário à nossa realidade; 8. Promover 

eventos nacionais e cooperar com os eventos, sinodais e presbiteriais com os 

pastores; 9. Integrar seu planejamento com as Secretarias de Evangelização, 

Diaconia e Família; 10. Reportar-se e prestar relatório anual de suas atividades ao 

Ministério da Missão. Ministério da Educação: Atribuições - I – Viabilizar e apoiar a 

execução do Projeto de Educação Teológica, bem como os programas e projetos 

de educação cristã e do ensino infantil, básico e superior; II - Supervisionar e 

acompanhar as relações dos seminários teológicos da IPI do Brasil com o 

Ministério da Educação (MEC) com vistas à autorização, credenciamento e 

avaliação; III - Apoiar a execução de programas e projetos de música e liturgia; IV 

- Supervisionar o trabalho da Fundação Eduardo Carlos Pereira no âmbito da 

educação teológica; V - Integrar e supervisionar o Centro de Documentação e 

História  da IPI do Brasil; VI - Acompanhar, com a Secretaria de Pastoral, o 

desenvolvimento do programa de educação teológica continuada dos pastores; VII 

- Produzir material de educação cristã acessível quanto à linguagem e custos; VIII 

- Integrar o planejamento das Secretarias de Educação Teológica, Educação 

Cristã, Educação Secular, e Música e Liturgia; IX - Integrar seu planejamento com 

o dos Ministérios da Missão e da Comunicação; X - Reportar-se ao secretário 

geral no cumprimento de suas atribuições; XI - Prestar relatório anual de suas 

atividades à Diretoria da Assembleia Geral e à Comissão Executiva da Assembleia 

Geral. a) Secretaria de Educação Teológica: Atribuições - 1. Promover a formação 

teológica, pastoral e missional, através da Fundação Eduardo Carlos Pereira; 2. 

Oferecer programas de formação nas áreas de teologia, Bíblia, missão, ministérios 

alternativos, diaconia, etc.; 3. Produzir e publicar literatura teológica; 4. Indicar, de 



acordo com os critérios estabelecidos, a concessão de bolsas de estudo em 

cursos de graduação e pós-graduação; 5. Desenvolver programas de educação 

continuada para pastores e líderes; 6. Realizar estudos de viabilidade e 

implementação de cursos de pós-graduação; 7. Integrar seu planejamento com as 

Secretarias de Educação Cristã, Educação Secular, e Música e Liturgia; 8. 

Reportar-se e prestar relatório anual de suas atividades ao Ministério da 

Educação. b) Secretaria de Ensino Infantil, Básico e Superior: Atribuições - 1. 

Incentivar e fomentar a abertura de instituições de ensino em todos os níveis; 2. 

Orientar as instituições de ensino e apoiá-las na difusão de valores e orientação 

cristã a seus alunos; 3. Organizar rede de comunicação entre as instituições de 

ensino para troca de informações e experiências sobre melhoria da qualidade do 

ensino; 4. Oferecer orientações técnicas sobre administração das instituições de 

ensino para aperfeiçoar seu trabalho e prevenir potenciais problemas no processo 

ensino-aprendizagem; 5. Integrar seu planejamento com as Secretarias de 

Educação Teológica e Continuada, Educação Cristã, e Música e Liturgia; 6. 

Reportar-se e prestar relatório anual de suas atividades ao Ministério da 

Educação. c) Secretaria de Educação Cristã: Atribuições - 1. Produzir material 

didático para todas as faixas etárias da Escola Dominical e para o ensino religioso 

nas instituições de ensino da rede pública; 2. Promover cursos para educadores e 

líderes das igrejas locais; 3. Formar núcleos de apoio à educação cristã nos 

seminários; 4.Elaborar material alternativo para escolas bíblicas de férias, 

acampamentos, grupos familiares etc.; 5. Elaborar projeto de educação cristã para 

a IPI do Brasil, com currículo específico a ser desenvolvido a curto, médio e longo 

prazo; 6. Apoiar as demais áreas da IPI do Brasil em seus planos voltados para 

formação e/ou educação; 7. Promover eventos nacionais e cooperar com os 

eventos, sinodais e presbiteriais sobre educação cristã; 8. Disponibilizar auxílios 

pedagógicos e didáticos para professores; 9. Realizar pesquisa anual sobre o 

material produzido e necessidades de melhoria; 10. Integrar seu planejamento 

com as Secretarias de Educação Teológica, Educação Secular, e Música e 

Liturgia; 11. Reportar-se e prestar relatório anual de suas atividades ao Ministério 

da Educação. d) Secretaria de Música e Liturgia: Atribuições - 1. Coordenar o 



processo de revisão e utilização do hinário e do manual de culto; 2. Disponibilizar 

material de apoio para aprendizagem dos hinos e melhor utilização do hinário; 3. 

Elaborar liturgias para eventos oficiais da denominação; 4. Promover cursos de 

treinamento sinodais, presbiteriais e nas igrejas locais para os coordenadores de 

música das igrejas locais; 5. Estimular o desenvolvimento da criação poética e 

musical (mostras musicais, festivais, encontros); 6. Motivar o desenvolvimento do 

canto coral nos sínodos presbitérios e  igrejas locais; 7. Identificar e capacitar 

pessoas com talentos musicais; 8. Estimular o desenvolvimento de grupos 

musicais nos sínodos, presbitérios e igrejas locais;  9. Elaborar material de 

educação musical; 10. Integrar seu planejamento com as Secretarias de Educação 

Teológica, Educação Cristã e Educação Secular; 11. Reportar-se e prestar 

relatório anual de suas atividades ao Ministério da Educação. Ministério da 

Comunicação: Atribuições - I - Integrar, dirigir e editar os meios de comunicação 

da IPI do Brasil : “O Estandarte” - órgão oficial; Revista Alvorada - revista da 

família; Portal; e outras mídias; II - Atuar em conjunto com a Associação 

Evangélica Literária Pendão Real, responsável pela venda de assinaturas e de 

espaço publicitário e pela distribuição de “O Estandarte”, Revista Alvorada e 

outras publicações; III - Supervisionar e acompanhar as atividades da Associação 

Evangélica Literária Pendão Real; IV - Promover, pelas mídias da IPI do Brasil, a 

unidade, o desenvolvimento e o marketing da Igreja; V - Manter a IPI do Brasil 

informada sobre a realidade brasileira, especialmente no âmbito religioso; VI - 

Fortalecer institucionalmente a IPI do Brasil por meio da difusão de matérias 

orientadoras a respeito das decisões conciliares; VII - Divulgar em outras mídias 

as atividades e posicionamentos da IPI do Brasil, relevantes para a sociedade 

brasileira; VIII - Integrar seu planejamento com o dos Ministérios de Missão e 

Educação; IX - Reportar-se ao secretário geral no cumprimento de suas 

atribuições; X - Prestar relatório anual de suas atividades à Diretoria da 

Assembleia Geral e à Comissão Executiva da Assembleia Geral. a) O Estandarte: 

Atribuições - 1. Divulgar a toda a IPI do Brasil informações e documentos oficiais 

para  conhecimento e observância de decisões conciliares; 2. Transmitir 

orientação às igrejas a respeito dos posicionamentos oficiais da denominação; 3. 



Disponibilizar espaço destinado à discussão de idéias, de acordo com princípios 

estabelecidos pela Assembleia Geral; 4. Promover esclarecimentos de temas 

bíblicos e teológicos; 5. Contribuir para o fortalecimento da identidade reformada 

nas igrejas; 6. Divulgar informações religiosas de interesse da IPI do Brasil; 7. 

Atuar como canal de comunicação e divulgação de atividades das igrejas e 

demais instituições da IPI do Brasil; 8. Preservar, através de microfilmagem, todo 

o material publicado ao longo de sua história; 9.  Disponibilizar, no Portal da IPI do 

Brasil, informações sobre as notícias publicadas;  10. Integrar seu planejamento 

com o da Revista Alvorada, do Portal e de outras mídias da denominação; 11. 

Reportar-se e prestar relatório anual de suas atividades ao Ministério da 

Comunicação. b) Revista Alvorada: Atribuições - 1. Divulgar informações de 

interesse das famílias da IPI do Brasil; 2. Contribuir para a integração, o 

fortalecimento e o desenvolvimento da atuação dos vários segmentos das igrejas 

(crianças, adolescentes, jovens e adultos); 3. Contribuir para o fortalecimento da 

identidade reformada nas igrejas locais; 4. Contribuir para a integração da família 

nos sínodos, presbitérios e igrejas locais; 5.  Disponibilizar, no Portal da IPI do 

Brasil, informações sobre as notícias publicadas;  6. Integrar seu planejamento 

com o de O Estandarte, do Portal e de outras mídias da denominação; 7. 

Reportar-se e prestar relatório anual de suas atividades ao Ministério da 

Comunicação. c) Portal da IPI do Brasil: Atribuições - 1. Disponibilizar e divulgar 

informações e documentos oficiais para conhecimento e observância de decisões 

conciliares;  2. Transmitir orientação às igrejas sobre posicionamentos oficiais da 

denominação; 3. Disponibilizar espaço destinado ao debate de idéias, de acordo 

com princípios estabelecidos pela Assembleia Geral; 4. Contribuir para 

esclarecimento de temas bíblicos e teológicos; 5. Contribuir para o fortalecimento 

da identidade reformada nas igrejas; 6. Divulgar informações de interesse da IPI 

do Brasil; 7. Atuar como canal de comunicação e de difusão das atividades das 

igrejas e instituições da IPI do Brasil; 8. Integrar seu planejamento com o de O 

Estandarte, da Revista Alvorada e de outras mídias da denominação. 9. Reportar-

se e prestar relatório anual de suas atividades ao Ministério da Comunicação. d) 

Associação Evangélica Literária Pendão Real: Atribuições (Estatuto Social – Artigo 



2º) - 1. Propagar a fé cristã evangélica, através da divulgação, distribuição e 

edição de material impresso e audiovisual; 2. Fomentar e incentivar ações que 

possibilitem o desenvolvimento cultural e literário; 3. Realizar convênios e 

intercâmbios com instituições congêneres; 4. Organizar e manter filiais; 5. 

Responsabilizar-se pela promoção e distribuição de O Estandarte, Revista 

Alvorada e outras publicações da Igreja; 6. Promover a venda de espaço 

publicitário nas publicações da Igreja; 7. Reportar-se e prestar relatório anual de 

suas atividades ao Ministério da Comunicação. e) Outras Mídias: Atribuições - 1. 

Viabilizar a participação da IPI do Brasil em outras mídias, como programas de 

rádio e televisão; 2. Estimular as sínodos, presbitérios e igrejas locais igrejas 

locais a criarem programas em outras mídias ou a obterem concessão de rádios 

comunitárias; 3. Organizar um banco de dados dos programas em outras mídias e 

das rádios comunitárias das igrejas locais, presbitérios e sínodos; 4. Velar pelo 

fortalecimento da identidade reformada nos programas de mídia dos sínodos, 

presbitérios e igrejas locais; 5. Integrar seu planejamento com o de O Estandarte, 

da Revista Alvorada e do Portal da IPI do Brasil; 6. Reportar-se e prestar relatório 

anual de suas atividades ao Ministério da Comunicação. Assessorias - a) Jurídica: 

Atribuições - 1. Fornecer pareceres aos concílios, órgãos diretivos e membros das 

igrejas locais sobre as normas legais vigentes; 2. Acompanhar a atuação do 

escritório de advocacia sobre o andamento dos processos da IPI do Brasil; 3. 

Fornecer pareceres sobre contratos que exijam a assinatura da diretoria da Igreja; 

4. Acompanhar as reuniões da Assembleia Geral e da Comissão Executiva da 

Assembleia Geral;  5. Integrar seu planejamento com o da Comissão Executiva da 

Assembleia Geral, da Diretoria da Assembleia Geral e dos Ministérios da Missão, 

da Educação e da Comunicação; 6. Reportar-se administrativamente ao secretário 

geral no cumprimento de suas atribuições; 7. Prestar relatório anual de suas 

atividades à Diretoria da Assembleia Geral e à Comissão Executiva da Assembleia 

Geral. b) Estatística: Atribuições - 1. Manter atualizado o banco nacional de dados 

quanto a ministros, presbíteros, diáconos, membros, igrejas e congregações, por 

sínodos e presbitérios, e realizar periodicamente o censo denominacional; 2. 

Promover e divulgar análises e estudos estatísticos para conhecimento da 



realidade da Igreja; 3. Criar programa de informática (software) de administração 

eclesiástica a ser disponibilizado para as igrejas locais; 4. Prover o escritório 

central de sistema de gestão de dados para análises periódicas de situações e 

tendências no desenvolvimento da Igreja; 5. Dar suporte aos ministérios e 

secretarias para a elaboração de estudos estatísticos no âmbito de suas atuações; 

6. Integrar seu planejamento com o da Comissão Executiva da Assembleia Geral, 

da Diretoria da Assembleia Geral e dos Ministérios da Missão, Educação e 

Comunicação; 7. Reportar-se ao secretário geral no cumprimento de suas 

atribuições; 8. Prestar relatório anual de suas atividades à Diretoria da Assembleia 

Geral e à Comissão Executiva da Assembleia Geral. Representações: Atribuições 

- I - Representar a Igreja junto aos organismos para os quais foram designadas; II 

- Contribuir para o fortalecimento dos relacionamentos entre a Igreja e os 

organismos em que atuam, divulgando sua atuação pelas mídias da denominação; 

III - Cumprir as atribuições específicas recebidas da Comissão Executiva da 

Assembleia Geral, da Diretoria da Assembleia Geral e dos Ministérios da Missão, 

Educação e Comunicação; IV - Reportar-se ao secretário geral  no cumprimento 

de suas atribuições; V - Prestar relatório anual de suas atividades, bem como do 

trabalho desenvolvido pelos organismos junto aos quais atuam, à Diretoria da 

Assembleia Geral e à Comissão Executiva da Assembleia Geral. Memorial 

Descritivo da Composição dos Ministérios, Secretarias, Assessorias, 

Representações e Demais Departamentos da IPI do Brasil - I – Cada um dos 

ministérios, cada uma das secretarias, cada uma das assessorias e de cada um 

dos departamentos serão dirigidos por um titular; II – Os titulares dos ministérios, 

secretarias, assessorias e departamentos poderão solicitar auxiliares à diretoria da 

Assembleia Geral ad referendum da Comissão Executiva da Assembleia Geral; III 

– As representações da IPI do Brasil serão compostas de acordo com os estatutos 

dos organismos junto aos quais atuam; IV – Os organismos regidos por estatutos 

próprios (Fundação Eduardo Carlos Pereira, Associação Bethel, Associação 

Evangélica Literária Pendão Real, etc.) terão sua composição de acordo os 

mesmos. Implementação da Reforma Organizacional e Administrativa - 1) 

Premissas - 1.1. Os programas e projetos atuais não serão interrompidos; os  



novos somar-se-ão a eles, sem causar-lhes embaraços à execução. 1.2. Os 

programas e projetos deverão estar adequados aos orçamentos de cada 

Ministério e suas secretárias. 1.3. Os programas e projetos que produzem receitas 

deverão buscar sua auto-sustentação em até 6 meses. 1.4. Todos os programas e 

projetos deverão observar os documentos legais vigentes da IPI do Brasil. 2) 

Estratégias - 2.1. Definição do perfil das pessoas que irão ocupar os Ministérios, 

Secretarias e a Administração Geral. 2.2. Definição do Plano de Cargos e de 

Remuneração para as atividades remuneradas. 2.3.Criação de instrumentos de 

gestão, de relatórios e de programas de treinamento/capacitação dos ocupantes 

designados.  3) Fases - 3.1. Aprovação da proposta, até 13/8/2005, pela 

Assembleia Geral. 3.2. Definição dos perfis dos ocupantes de Ministérios, 

Secretarias e Administração Geral, até 31/8/2005, pela Comissão de Reforma da 

Estrutura Organizacional e Administrativa. 3.3. Definição do Plano de Cargos e de 

Remuneração pela Secretaria de Administração e Planejamento. 3.4. 

Confirmação/designação dos ocupantes, até 28/9/2005. 3.5. Os itens 3.2., 3.3., 

3.4. deverão ser aprovados pela Comissão Executiva da Assembleia Geral. 3.6. 

Treinamento e Planejamento dos Ministérios e Secretarias, até 15/11/2005. 3.7. 

Desdobramentos dos Planos por Sínodos e Presbitérios, até 7/6/2006. 3.8. Apoio 

à implementação da reforma, permanente pela comissão de reforma. 3.9. 

Reuniões de acompanhamento e avaliação, trimestrais/semestrais, pelos 

ministérios juntamente com a comissão de reforma.” REGISTRO DE VOTO 

CONTRÁRIO: 1) Contra o item sobre a Competência da Diretoria da Assembleia 

Geral, o Presb. João Américo dos Santos; 2) Os Presbs. Anibal Martins e Nestor 

M. R. Campos, e os Revs. Nilo Sérgio da Silva e Otoniel Marinho de Oliveira 

Júnior, também sobre a Competência da Diretoria da Assembleia Geral, registram 

voto contrário nos seguintes termos: “Registramos o nosso voto contrário por 

entendermos que a competência da Diretoria já está contemplada no texto 

constitucional e no Regimento Interno”. MOMENTO ESPECIAL DE ORAÇÃO: 1. O 

Rev. Paulo Martins de Almeida orou agradecendo a Deus pela aprovação da 

Reforma na Estrutura Organizacional e Administrativa da IPI do Brasil. 2. O Rev. 

Abival Pires da Silveira orou em favor de todos os missionários da IPI do Brasil. 



RESOLUÇOES: Quanto ao documento AG 035/05 (Relatório da Comissão 

Especial nomeada para apuração de eventuais irregularidades no Sínodo Sul de 

São Paulo) - Decidiu-se: 1) Nomear Comissão Especial para analisar os fatos e 

apresentar relatório à Comissão Executiva da Assembleia Geral no prazo de 120 

dias; 2) Delegar poderes à Comissão Executiva da Assembleia Geral para tomar 

as providências cabíveis. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: Foi aprovado o 

adiamento da leitura e aprovação da ata. ENCERRAMENTO: A 1ª Sessão da 5ª 

Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente 

do Brasil foi encerrada às 00h23 do dia 13/08/2005, com oração pelo Presb. Luiz 

Ribeiro da Silva. Para constar, eu, Jonatas Silva Meneses, 1º secretário, lavrei a 

presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da 

diretoria presentes a esta sessão. 

  

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI DO 

BRASIL – EXERCÍCIO 2003 – 2006 

SEGUNDA SESSÃO 

 

DATA, HORA E LOCAL: 13/08/2005, às 08h40, no templo da Primeira Igreja 

Presbiteriana Independente de Santo André, rua Coronel Francisco Amaro, 94, 

Santo André, SP. PRESIDENTE:  Rev. Assir Pereira; SECRETÁRIO: Presb. 

Jonatas Silva Meneses. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev. Assir 

Pereira, presidente; Rev. Silas Silveira, 1º vice-presidente; Rev. Adevanir Pereira 

da Silva, 2º vice-presidente; Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel, 3º vice-

presidente; Presb. Jonatas Silva Meneses, 1º secretário e Rev. Valdinei Aparecido 

Ferreira, 2º secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL: SÍNODO BORDA DO 

CAMPO: Presbitério ABC: Rev. Roberto Mauro de Souza Castro e Presba.  Eleni 

Rodrigues Mender Rangel. Presbitério Ipiranga: Revs. Assir Pereira e Leontino 

Farias dos Santos e os Presbs. João Américo dos Santos e Moacir Húngaro. 

Presbitério Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo Zanini Paes e Paulo Martins de 

Almeida e o Presb. João Batista Ribeiro de Barros. SÍNODO BRASIL CENTRAL: 

Presbitério Brasil Central: Revs. David Aguiar de Oliveira e Valdeilson Casimiro de 



Oliveira. Presbitério Distrito Federal: Revs. Ézio Martins de Lima e Silas Silveira e 

o Presb. Roberto de Sousa Silveira. SÍNODO MERIDIONAL: Presbitério 

Catarinense: Revs. Euclides Luis do Amaral e Regina Niura Silva do Amaral e o 

Presb.  Décio João Machado. Presbitério Londrina: Revs. Marco Antonio Barbosa 

e Paulo Roberto de Farias e as Presbas. Adiloar Franco Zemuner e Sonia Regina 

Machado dos Santos. Presbitério Paranaense: Revs. Carlos Roberto Alves de 

Souza e Francisco Elias Delfino. Presbitério Sul do Paraná: Revs. Carlos 

Fernandes Meyer e Jean Carlos Selleti e os Presbs. Luiz Carlos Morosini e 

Salomão Bueno da Silva. SÍNODO  MINAS GERAIS: Presbitério São Paulo-Minas: 

Rev. Walter Guilherme Ferreira Salles, Presbs. Sérgio Ferreira de Lima e 

Umbelina Bologna. Presbitério Sudoeste de Minas: Rev. Juraci Moraes Cabral. 

Presbitério Sul de Minas: Revs. Alex Sandro dos Santos e Zaru Cassiano. 

SÍNODO NORDESTE: Presbitério Bahia: Rev. Nenrod Douglas Oliveira dos 

Santos. Presbitério Sergipe: Presb. Jonatas Silva Menezes. SÍNODO 

OCIDENTAL: Presbitério Araraquarense: Revs. Antonio Carlos Alves e Dallmer 

Palmeiras Rodrigues de Assis e os  Presbs. Flávio Henrique Tabarini e Adair 

Sérgio Eduardo Camargo. Presbitério Campinas: Revs. Calvino Camargo e Paulo 

César Barros Monteiro e os Presbs. Luiz Ribeiro da Silva e Marcos Henrique Valle 

Castro Camargo. Presbitério Noroeste Paulista: Revs. Antonio de Oliveira Faria e 

Marcos Roberto dos Anjos Pinto. Presbitério Oeste: Revs. Wanderley Maciel 

Kirilov e Joezer Crott Sanches e os Presbs. Altair Rossi e Daniel Grotti. SÍNODO 

OESTE PAULISTA: Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. Agnaldo Pereira 

Gomes e Ricardo José Bento e a Presba. Felicia Forte Sobrinha. Presbitério 

Presidente Prudente: Revs. Juliano Sanches Lopes e Paulo de Melo Cintra 

Damião e os Presbs. Francisco Severino de Oliveira e Walter Signorini. SÍNODO 

ORIENTAL: Presbitério Bandeirante: Revs. Fernando Bortolleto Filho e Saul 

Ramos de Oliveira e o Presb. Nelson Lacerda da Silva. Presbitério Freguesia: 

Revs. Adalto Geraldo Beltrão e Wellington Ribeiro e os Presbs. Moacir Benvindo 

de Carvalho e João Bosco de Lima. SÍNODO OSASCO: Presbitério de 

Carapicuíba:  Revs. Márcio Alves Mota e Rubens Franco Lacerda. Presbitério 

Novo Osasco: Rev. Marcos Paulo Monteiro da Cruz Bailão e o Presb. Valdevino 



Carlos de Oliveira. Presbitério de Osasco: Revs. Elias Soares Heringer e Paulo 

César de Souza e o Presb. Etevaldo Barbosa Novaes. SÍNODO RIO-SÃO PAULO: 

Presbitério Fluminense: Revs. Cléber Coimbra Filho e Silvânio Silas Ribeiro 

Cabrial e os Presb. Lourival Tosta das Neves. Presbitério Rio de Janeiro: Rev. 

Antônio Fernandes da Rocha Neto e o Presb. Jessé Roecheling. Presbitério Rio 

Sul: Revs. Marcos Paulo de Oliveira e Weber Orlando Braidotti e o Presb. Antonio 

Thuler Filho. Presbitério Vale do Paraíba: Revs. Lutero Alberto Gaspar e Natanael 

da Mata Costa e os Presbs. Carlos de Souza de Jefferson Drilard. SÍNODO SÃO 

PAULO: Presbitério Leste Paulistano: Revs. Nilo Sérgio da Silva e Otoniel Marinho 

de Oliveira Júnior e os Presbs. Aníbal Martins e Nestor Maia Rodrigues Campos. 

Presbitério Paulistano: Revs. Gilberto dos Santos Rodrigues e Venício Nogueira e 

os Presbs. William Ramos e Abnaziel Ricardo de Freitas. Presbitério São Paulo: 

Revs. Filippo Blancato e Leonildo Silveira Campos e os Presbs. Paulo Rodrigues 

Costa e Francisco de Almeida. SÍNODO SETENTRIONAL: Presbitério do 

Amazonas: Rev. Cláudio Fernando Reinaldet. Presbitério Ceará: Revs. Áureo 

Rodrigues Oliveira e Rivaldo Bispo Oliveira. Presbitério Norte: Rev. Samuel do 

Prado. SÍNODO SUDOESTE PAULISTA: Presbitério Botucatu:  Revs. Clayton 

Leal da Silva e Levi Franco de Alvarenga. Presbitério Central Paulista: Revs. 

Kleuber Leal da Silva e Lutero de Oliveira  Messias e o Presb. Varlino Mariano de 

Souza. Presbitério Ourinhos: Revs. João Batista de Souza e Silas de Oliveira. 

SÍNODO SUL DE SÃO PAULO: Presbitério de Sorocaba: Revs. Edson Alcântara e 

Heitor Beranger Júnior e o Presb. James Baptista. Presbitério Sul de São Paulo: 

Revs. Ezequias Pires de Camargo e Florisval Carbona Costa e o Presb. Odair 

Martins. SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ: Presbitério Arapongas: Revs. Artêmio 

Langue Pauluci Júnior e Audenir Almeida Cristófano e o Presb. Arlindo da Silva 

Pinto. Presbitério Campo Grande:  Revs. Cláudio Alves Coutinho e Sérgio 

Francisco dos Santos. Presbitério Maringá: Revs. Márcio Marques e Vagner 

Rodrigues Moraes e os Presbs. Djalma Bastos César e Valdenir dos Santos 

Correa. Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. Ezequiel Luz e Paulo Alves 

Domingues e os Presbs. Raimundo Pereira Leite e Roney Márcio Pessoa. 

Presbitério Norte do Paraná: Revs. Reinaldo Almeida dos Santos e Simão Alberto 



Zambissa e o Presbs. Carlos Donizete Esteves e Elias César do Nascimento 

Ferreira. Presbitério Oeste do Paraná: Rev. Marcelo Teixeira dos Santos e Presb. 

Djair Palma. AUSENTES: Sínodo Brasil Central: Presbitério Mato Grosso – 

Rondônia; Sínodo Oeste Paulista: Presbitério de Assis; Sínodo Oriental: 

Presbitério Santana; Sínodo Nordeste: Presbitério Nordeste e Presbitério 

Pernambuco-Alagoas; Sínodo Sul de São Paulo: Presbitério de Votorantim. 

QUORUM: Havendo quorum, com a presença de 73 ministros e 44 presbíteros e 

com a representação de todos os sínodos, o presidente declarou aberta a 2ª 

Sessão da 5ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil do 

Exercício 2003-2006. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, 

secretário geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro geral; Rev. José Ilson 

Venâncio; Representação da Igreja Presbiteriana em Taiwan: Rev. Chen Hsin 

Liang, moderador, e Rev. Chang Te-Chien (Andrew T. C. Chang), secretário geral, 

Hsu Ming Chih, Hsu Su Hua e Reva. Chen Li Hwei. EXERCÍCIOS DEVOCIONAIS: 

Dirigidos pelo Rev. Leontino Farias dos Santos. APROVAÇÃO DE ATA: Lida e 

aprovada a ata da 1ª Sessão da 5ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral 

da IPI do Brasil do Exercício 2003-2006. RESOLUÇÕES: Nomeação de Comissão 

Especial: Decide-se nomear Comissão Especial para analisar os fatos contidos no 

documento AG 035/05 (Relatório da Comissão Especial nomeada para apuração 

de eventuais irregularidades no Sínodo Sul de São Paulo), que ficou assim 

constituída: Presb. Adiloar Franco Zemuner (relatora), Revs. Filippo Blancato, 

Otoniel Marinho de Oliveira Júnior, João Luiz Furtado, Luiz Pereira de Souza e os 

Presbs. João Américo dos Santos e Moacir Benvindo de Carvalho.  ASSINATURA 

DE PARCERIA: Foi assinado Pacto de Parceria entre a IPI do Brasil, representada 

pelos Revs. Assir Pereira, presidente da Assembleia Geral, e Gerson Correia de 

Lacerda, secretário geral, e a Igreja Presbiteriana em Taiwan,  representada pelos 

Revs. Chen Hsin Liang, moderador, e Chang Te-Chien, secretário geral.  Após a 

assinatura, orou o Rev. Abival Pires da Silveira. SUSPENSÃO DOS TRABALHOS: 

Os trabalhos foram suspensos às 12h36. REINÍCIO DOS TRABALHOS: Os 

trabalhos foram reiniciados às 14h20. RESOLUÇÕES: Quanto ao documento AG 

034/05 (Projeto de Educação Teológica): Decide-se aprovar o projeto conforme 



transcrito abaixo: “Análise histórica da educação teológica na IPI do Brasil. 1. A 

educação teológica na IPI do Brasil tem suas origens juntamente com a IPI do 

Brasil. O Rev. Eduardo Carlos Pereira, ao escrever sobre o assunto, destacou que 

foram os embates sobre a organização do Seminário que levaram ao cisma de 

1903. 2. Ao ser organizado em 1905, o Seminário de São Paulo era um ponto de 

honra da igreja recém organizada. Daí ser considerado a “menina dos olhos” da 

igreja. A expressão correspondia à realidade. A IPI do Brasil consumiu suas 

primeiras energias no estabelecimento do Seminário de São Paulo, que, em 1914, 

já possuía sua própria sede. 3. Na década de 20, houve uma grande inversão nas 

posições históricas da IPI do Brasil a respeito do Seminário. Desde suas origens, 

a IPI defendia a manutenção de um seminário com um colégio preparatório anexo. 

Na década de 20, a igreja mudou de opinião, passando a aceitar a idéia de 

utilização do Mackenzie College como curso preparatório. Além disso, no espírito 

do Congresso do Panamá, a IPI do Brasil participou do projeto do Seminário 

Unido, no começo da década de 30, abrindo mão da manutenção de sua própria 

Casa de Profetas. 4. Após a experiência do Seminário Unido, ainda na década de 

30, o Seminário de São Paulo voltou a funcionar e enfrentou uma das maiores 

crises de toda a sua história, com a chamada Questão Doutrinária. Nela, seus 

professores tornaram-se suspeitos e o corpo docente sofreu uma profunda 

reformulação. 5. Nova crise tornou a ocorrer no final da década de 60. 

Diferentemente do que sucedeu no desenrolar da Questão Doutrinária, desta vez 

foi o corpo discente que se tornou suspeito. Porém, ainda na década de 70, teve 

início uma reformulação do corpo docente do Seminário, na qual, pouco a pouco, 

alunos vítimas da suspeição na crise anterior passaram a assumir a 

responsabilidade pelo ensino e pela direção da instituição. 6. A partir da década 

de 80, acentuou-se a preocupação e o interesse pela formação acadêmica do 

corpo docente.  Muito ajudou nisso a participação e o envolvimento da IPI do 

Brasil com o Programa Ecumênico de Pós-Graduação em Ciências da Religião no, 

então, Instituto Metodista de Ensino Superior, em Rudge Ramos, São Bernardo do 

Campo, SP. Dessa maneira, os seminários iniciaram um processo de formação de 

docentes no contexto nacional. 7. Na mesma década de 80, a IPI do Brasil abriu 



duas outras instituições de ensino teológico: o Seminário de Londrina, organizado 

em 28/2/1982, e o Seminário de Fortaleza, organizado em 1o/3/1986. As origens 

do Seminário de Londrina estão ligadas ao “Instituto Bíblico João Calvino”, em 

Arapongas, PR, que funcionou de 1962 a 1977. Em 1982, o Seminário iniciou suas 

atividades, tendo adquirido sua sede em 1984. A história da IPI do Brasil no 

Norte/Nordeste durante muito tempo foi marcada basicamente pela precariedade.  

Desde as primeiras adesões ao movimento independente, as novas igrejas 

ficaram na dependência de eventuais pastores que se agregassem à nova 

denominação ou de enviados do Sul, os quais, geralmente, não permaneciam 

muito tempo na região. Houve três tentativas de solucionar a questão, levadas a 

efeito por igrejas da região, com escolas de formação de obreiros: em 1947, em 

1961 e em 1965. O Supremo Concílio resolveu assumir o desafio de estabelecer o 

terceiro seminário da IPI do Brasil em Fortaleza o que, de fato, ocorreu em 1986. 

8. Com três seminários preparando pastores para cuidar de igrejas organizadas, 

mas sem nenhuma instituição para cuidar da formação de missionários, e 

preocupando-se com a questão do crescimento denominacional e implantação de 

novas igrejas locais, a IPI do Brasil passou a se interessar e a investir mais em 

missões. Dessa maneira, na década de 90, com o fortalecimento cada vez mais 

acentuado da Secretaria de Missões, organizaram-se os Centros de Treinamento 

Missionário: em Cuiabá, MT, no ano de 1996; em Natal, RN, no ano de 1997; em 

Florianópolis, SC, no ano de 1998; e em Campinas, SP, no ano de 2002. 9. Ao 

mesmo tempo, apesar de possuir três seminários, mas sem poder atender 

candidatos ao ministério pastoral das mais diversas regiões do país que nem 

sempre podiam se deslocar para os locais de funcionamento de nossas casas de 

profetas, duas outras soluções passaram a ser utilizadas. Por um lado, candidatos 

formados em seminários de outras denominações passaram a ter seus diplomas 

revalidados para serem recebidos pela IPI do Brasil mediante cursos de 

reciclagem realizados nos seminários. Por outro lado, cursos de extensão foram 

abertos pelos três seminários existentes: no Rio de Janeiro, RJ, em 2000; em 

Manaus, AM, em 2001; e em Brasília, DF, em 2002. 10.  Os seminários oferecem 

cursos de bacharel em teologia para a formação de pastores e pastoras. Muitos 



destes, ao concluírem seus cursos, agem como se tivessem adquirido todo saber 

necessário para o desenvolvimento de seu ministério. Não sentem necessidade de 

realização de novos cursos. Ao mesmo tempo, os seminários, muitas vezes, agem 

como se tivessem concluído sua missão ao entregarem novos bacharéis à 

denominação. 11. Deve-se destacar, finalmente, o esforço desenvolvido pelos 

seminários no setor de publicações. O Seminário de São Paulo publicou uma obra 

contendo os textos de suas experiências litúrgicas, intitulado “Vida na Terra”, bem 

como vem desenvolvendo o “Projeto João Calvino”, com várias obras já editadas 

enfocando a tradição reformada. Houve a publicação de revistas pelos seminários 

em conjunto. Está em desenvolvimento a publicação de revistas pelos seminários 

isoladamente. Não se pode esquecer, além disso, que nossos seminários estão 

filiados à Associação dos Seminários Teológicos Evangélicos (ASTE), que, entre 

outras coisas, tem dado uma contribuição fundamental para a educação teológica 

no Brasil através da publicação de diversas obras. Nesse empreendimento, 

também tem havido notável participação de nossas instituições de ensino 

teológico, através de seus docentes. 12. Dessa história, queremos destacar 

alguns pontos de grande importância: 12.1. As sedes dos Seminários - O 

Seminário de São Paulo iniciou sua história lutando para ter sua própria sede. 

Porém, na maior parte de sua existência, peregrinou, sofrendo as conseqüências 

da falta de continuidade de um projeto consistente de educação teológica da IPI 

do Brasil. Para resolver essa e outras dificuldades da educação teológica, foi 

organizada a Fundação Eduardo Carlos Pereira. Esta adquiriu propriedade para 

abrigar o Seminário de Londrina, em 1984, o mesmo ocorrendo em 1986, para o 

Seminário de Fortaleza. Finalmente, em 1999, providenciou uma sede para o 

Seminário de São Paulo. 12.2. Curso preparatório - Durante cerca de 40 anos, até 

o início da década de 70, o Seminário de São Paulo recebeu alunos procedentes 

de um bom curso preparatório (Instituto José Manoel da Conceição). No entanto, 

exatamente quando mais se deteriorou a educação pública no Brasil e foram 

abertos os dois outros seminários da IPI do Brasil, esse precioso recurso deixou 

de existir. Agora, enfrentamos um grande desafio em nossos três seminários: 

como trabalhar com estudantes com graves deficiências educacionais em sua 



formação básica? 12.3. Relacionamento com a igreja - Faz parte de uma forte 

tradição na IPI do Brasil a crítica aos seminários por serem instituições 

acadêmicas, sem o cultivo de laços de relacionamento com a vida da própria 

igreja. Será que essa crítica tem fundamento? É preciso analisar diversas 

questões para se responder. Entre elas, as seguintes: a) Os docentes dos 

seminários estão envolvidos no trabalho com nossas igrejas locais? b) Qual a 

presença dos docentes dos seminários na vida da igreja nacional? c) Os 

seminários têm procurado oferecer seus serviços às igrejas e presbitérios? d) Os 

seminários têm buscado aprofundar seu relacionamento com as igrejas locais? e) 

As igrejas têm procurado buscar apoio nos seminários? 12.4. O trabalho 

missionário e o crescimento da igreja – O foco de atuação dos seminários tem 

sido, preferencialmente, a preparação de pastores e pastoras para igrejas já 

estabelecidas e organizadas. Por outro lado, os centros de treinamento 

missionário se consagram à preparação de missionários e missionárias, sem 

vinculação com a Secretaria de Educação Teológica. Essa situação tem 

contribuído para reforçar a concepção de que a preparação pastoral e a formação 

missiológica encontram-se em departamentos estanques e incomunicáveis.   Será 

que não é preciso reforçar as preocupações missionais dentro dos seminários, 

integrando capacitação teológica e missiológica, para fazer frente aos desafios 

práticos da Igreja? 12.5. A precariedade das extensões. As extensões, por não 

disporem de recursos suficientes em termos financeiros, de biblioteca e de corpo 

docente, não conseguem desenvolver de maneira relevante suas atividades. É 

bom lembrar que, com o credenciamento dos cursos pelo Ministério da Educação, 

as extensões não poderão continuar a existir como cursos de seminários 

autorizados ou reconhecidos. Portanto, há necessidade de promoção de outros 

meios para que pessoas de regiões mais distantes sejam formadas nos 

seminários já existentes, os quais precisam ser fortalecidos como centros de 

formação da igreja. 12.6. A necessidade da educação continuada. Um aspecto da 

realidade do mundo atual que merece ser levado em consideração é o da 

necessidade de formação contínua de profissionais que atuam nas mais diversas 

áreas. Todas as pessoas que concluem cursos de nível superior sabem que 



precisam de atualização constante. Foi-se o tempo em que o graduado deixava de 

ter de estudar ao receber seu diploma. Tendo em vista essa realidade, os 

seminários precisam passar a se dedicar ao oferecimento de programas de 

educação continuada para pastores e pastoras, missionários e missionárias. 12.7. 

Programas de formação de docentes. A IPI do Brasil precisa continuar a investir, 

de forma consistente, no processo de formação de docentes para os seus três 

seminários. Tendo em vista, principalmente, a decisão de busca de 

credenciamento pelo Ministério da Educação de nossas instituições de ensino 

teológico, temos de contar com docentes com titulação adequada para o exercício 

de suas funções. 12.8. Publicações - Esse trabalho precisa continuar a ser 

desenvolvido, de forma planejada e sistemática, produzindo e publicando não 

somente literatura teológica para utilização nos seminários, mas também para uso 

dos membros de nossas igrejas. Mesmo sem condições ideais, podemos afirmar 

que os seminários já realizaram um relevante trabalho no setor de publicações. 

Fundamentos missiológicos para a educação teológica - Segundo Martin Kahler, 

“missão é a mãe da teologia”, que implica na participação da educação teológica 

em toda a missão da igreja.  Disto procuramos desenvolver alguns princípios 

básicos para nortear a tarefa educativa da igreja: 1. A origem da missão: Deus 

trino - Através da revelação bíblica se torna patente que o principal ator dos 

eventos registrados é Deus. “No princípio criou Deus...” É Deus quem cria, julga, 

age, escolhe e se revela. Ele é ativo não só na criação, mas também nos 

julgamentos, na libertação do seu povo do Egito, nas exortações dos seus 

profetas e na promessa de restauração vindoura. Ele é o único e verdadeiro Deus 

e deseja que sua glória seja conhecida nos céus (Salmo 19) e nas extremidades 

da terra (Isaías 11.9). Portanto, “missão” é tarefa divina. Isto significa que, se a 

missão é de Deus, é ele quem conduz a igreja no exercício da sua vocação. 2. O 

instrumento da missão: a igreja - Se Deus é o principal ator da missão, não é o 

único. A missão como tarefa da igreja é derivada da missão de Deus. A eleição do 

povo de Deus, antes de denotar qualquer favoritismo exclusivista de Deus, teve 

um propósito inclusivo de serviço com fins universais.  A eleição não é para 

separação, mas participação e serviço, uma perspectiva que nos protege contra 



uma atitude ascética que procura fugir deste mundo para um plano “celestial” . A 

missão de Deus não inibe a atividade do seu povo, mas dinamiza a. Ser pró-ativo 

e específico na fundamentação pedagógica, na explicitação de objetivos 

educativos, na definição de cursos, na elaboração curricular e no planejamento 

duma política de carreira acadêmica docente é decorrência da chamada de Deus 

para uma missão da igreja. 3 . A articulação da missão: a teologia - Deus partilha 

sua tarefa com seu povo e nela o convida a participar. Como povo de Deus, 

recebemos a promessa de que sempre estará conosco na realização da sua 

missão. A missão de Deus jamais poderá ser sinônima da missão da igreja, nem 

tampouco poderá a igreja considerar a sua missão sem procurar discernir 

teologicamente a missão de Deus no seu contexto histórico. 4. O propósito da 

missão: a restauração - Entre diversos termos que descrevem o propósito da 

missão, um dos mais abrangentes é restauração. É uma missão libertadora que 

visa à restauração de toda a criação. Haverá um novo céu e uma nova terra, 

mesmo através do sofrimento, tribulação e julgamento. Missão inclui o anúncio 

das boas novas, a luta pela justiça, e a restauração da dignidade humana, isto é, 

tudo que Deus deseja para a sua criação. 5 . O alcance da missão: universal - As 

Escrituras descrevem os atos de Deus na história começando com os relatos da 

criação e terminando com a restauração da mesma. O ser humano não só é 

guardião do seu próximo, mas mordomo de toda a criação. Por exemplo, as leis 

detalham as dimensões religiosas, sociais e ecológicas da fé e da obediência do 

povo de Deus, provendo instruções para o bem estar de toda a criação em todas 

as suas múltiplas dimensões da vida. Também os salmos e hinos nas Escrituras 

incluem os louvores não só do povo de Deus, mas também da própria natureza. 6. 

O local da missão: a história - Desde o início do testemunho bíblico, observamos 

que Deus age dentro e através de eventos concretos na vida dos seres humanos. 

Ele se manifesta não num plano contemplativo e “celestial”, mas dentro de 

eventos históricos. Até mesmo a literatura apocalíptica, que enfatiza um contraste 

com este mundo, ensina que a intervenção futura e restauradora de Deus será 

uma irrupção para dentro desta história e deste mundo. Portanto, a missão se 

realiza na história humana comum, não exclusivamente na igreja e por meio dela. 



7. A finalidade da missão: a glória de Deus - O alvo e o fim último da missão da 

igreja, bem como o ser humano, é a glória de Deus, não a atividade missionária ou 

educativa em si. Por isso a igreja deve priorizar o culto a Deus, porque só Deus é 

último. A missão da igreja em todas as áreas, inclusive a educação teológica, 

começa e termina com o culto prestado à glória de Deus. Começa, porque 

somente o culto genuíno e profundo pode motivar adequadamente a igreja a 

assumir sua vocação missionária e educativa. E termina, porque o alvo último e o 

fim principal de toda humanidade é glorificar a Deus. E, assim, a importância da 

educação teológica é contribuir para glorificar a Deus. Implicações: 1) Do conceito 

de missio Dei: a) O embasamento teológico para a missão da igreja é 

especialmente importante por causa da dependência que a igreja tem de Deus e 

serve para promover uma avaliação dos esforços missionários feitos por ela, 

sempre à luz da missão de Deus no mundo. b) Em termos pedagógicos, o 

conceito requer formação nas áreas bíblicas e teológicas. 2) Do conceito de 

missão da igreja: a) A tarefa educativa pertence à igreja toda e em todas as suas 

dimensões e níveis. Uma organização estrutural deve refletir de maneira clara esta 

incumbência dada à igreja. b) Uma das marcas da igreja é a sua catolicidade. Um 

compromisso ecumênico é essencial ao êxito da missão da igreja e, sem este 

compromisso, a sua missão está prejudicada, pois tal compromisso é em si 

missionário. A oração sacerdotal de Jesus (Jo 17)  é clara em apontar a unidade 

do povo de Deus como condição para a confiabilidade do nosso testemunho. 

Dada a complexidade da missão de Deus no mundo, esta não pode ser realizada 

no isolamento. A consciência de responsabilidade diante da missão impõe uma 

postura de humildade, buscando o diálogo com setores diversos da igreja e da 

sociedade. Nesse sentido, a educação teológica deve preparar pessoas que 

saibam dialogar, acima de preconceitos que nos afastam como seres humanos e 

como participantes da missão de Deus. c) A missão como incumbência da igreja 

toda implica numa educação teológica que envolve todo o povo de Deus em suas 

vocações no mundo. Implica no reconhecimento pela igreja dos diversos 

ministérios: missionário, diaconal e pastoral. Faz-se necessário redescobrir o 

sacerdócio de todos os crentes. O novo modelo de igreja implica no envolvimento 



de todos no ministério, e não um ministério de ordenados e de autoridades. d) Em 

termos pedagógicos, o conceito de missão da igreja  requer formação nas áreas 

pastorais e missiológicas. 3. Do conceito de articulação teológica da missão: a) Os 

programas e projetos da igreja são sempre provisórios diante da constante busca 

e crítica teológica, nunca definitivos, e sempre abertos à redefinição. O processo 

pedagógico da educação teológica deve favorecer a construção do conhecimento 

por descoberta e não o ensino dogmático. b) Em termos pedagógicos, a 

articulação teológica da missão requer uma postura crítica no ensino de todas as 

disciplinas, além de exigir um bom conhecimento dos processos sociais 

envolvidos na hermenêutica e na sociologia do conhecimento. 4. Do conceito de 

missão de restauração a) É preciso que a educação teológica se mostre coerente 

com uma compreensão libertadora e ousada para o mundo e a sociedade em que 

vive. Assim, “missão significa servir, curar, reconciliar uma humanidade dividida e 

machucada”  e esta definição tem inúmeras implicações para o curso de teologia, 

em suas diversas áreas. b) Em termos pedagógicos, o conceito de missão de 

restauração requer disciplinas na área das ciências humanas. 5. Do conceito de 

alcance universal da missão: a) A igreja tem uma missão de mordomia sobre a 

criação toda. E, assim, problemas do meio ambiente fazem parte da preocupação 

missional da igreja. b) Em termos pedagógicos, o alcance universal da missão 

requer uma formação que abrange conhecimento das áreas do meio ambiente, as 

ciências política, social e econômica, e a responsabilidade social. 6. Do conceito 

de local da missão:a) É preciso discernir onde e como Deus manifesta seu reino 

na história, na proclamação do evangelho e na luta pela justiça. O reino de Deus 

não deve ser identificado com o processo histórico, embora possamos e devamos 

detectar indícios do mesmo na história. b) Em termos pedagógicos, o local da 

missão requer formação nas áreas históricas e na geografia política. 7. Do 

conceito de finalidade da missão: a) A liturgia, a educação e a evangelização, 

todos fazem parte da missão e testemunho da igreja. Entretanto, nunca devem ser 

vistos como fins últimos e, sim, meios para alcançar o fim de glorificar a Deus (Hc 

2.14). b) Em termos pedagógicos, a finalidade da missão requer formação 

devocional, na liturgia, na música e em todas as áreas que contribuem para a 



expressão individual e coletiva da glória de Deus. Fundamentos Teológicos para 

um Modelo Pedagógico - 1) Da mudança de paradigma. No curso de história 

moderna da educação teológica, o paradigma predominante na elaboração 

curricular foi de cunho iluminista. Centrado em disciplinas praticamente estanques 

entre si e visando formar pensadores, tinha em seu eixo as disciplinas ligadas à 

Filosofia e à Teologia Sistemática. Em segmentos teologicamente mais 

conservadores, não houve diferenças paradigmáticas significativas; visava-se 

formar pensadores capazes de criticar as ditas teologias “heterodoxas” com as 

mesmas armas intelectuais daquelas. Uma mudança paradigmática se percebe 

em escolas de orientação dita “evangelical”, nas quais o eixo resvala ora para o 

ministério do pastor (pregação e cura de almas), ora para a missiologia 

(evangelização e missões transculturais). Não se abandona, porém, o modelo 

curricular disciplinar analítico. Na América Latina, nas correntes ditas “radicais” 

e/ou “libertadoras”, permanece o paradigma moderno, com a substituição da 

Filosofia pela Sociologia, como um dos eixos disciplinares, e da Teologia 

Sistemática pela Teologia Bíblica, como o segundo eixo. Poucos são os 

experimentos educacionais que tentam escapar do paradigma iluminista 

disciplinar, adotando currículos integrados.  Nas três últimas décadas, tem se 

tornado evidente a crise do paradigma iluminista em geral e na educação em 

particular. Todo o debate sobre a “pós-modernidade” é o índice dessa crise, e 

variam consideravelmente as soluções propostas. Neste início de novo século e 

milênio, vivenciamos uma situação de transição nas sociedades ocidentais, que 

ora é intitulada como Pós-Modernidade, ora como Modernidade Tardia ou, às 

vezes, como uma fase de transição crítica da própria Modernidade. No que tange 

às nossas discussões, independentemente da caracterização dada ao período, 

algumas características predominantes da atual realidade interferem 

decisivamente. Ao invés de esboçar uma descrição dessas características, 

optamos por analisar tais interferências tanto no ambiente pedagógico geral, 

quanto no teológico reformado, em particular.  Propomos, portanto, para o projeto 

pedagógico de nossas instituições de ensino teológico, a adoção de um 

paradigma não mais centrado em disciplinas segregadas em formato analítico, 



mas integradas em dois eixos transdisciplinares, a prática teológica e a crítica 

social, tendo a práxis como vetor teórico. No que tange à definição de termos, 

podemos definir prática teológica como “reflexão e construção teológica que surge 

de e dá direção a uma comunidade de fé, na práxis de sua missão. Prática 

teológica é reflexão crítica e construtiva, com vistas à constante modificação e 

desenvolvimento das formas nas quais a igreja molda sua vida, a fim de estar em 

parceria com o trabalho de Deus no mundo”  , cuja função específica é ser 

“consciência crítica da igreja e da própria teologia no sentido de lembrá-las da sua 

finalidade última: a prática eficaz da fé. O compromisso da prática teológica é 

comprometer a teologia e a igreja com a prática. A prática teológica só cumpre 

essa função se estiver permanentemente sintonizada com as necessidades e os 

anseios do mundo de hoje.  Eis por que ela reflete criticamente sobre a vida e a 

ação da igreja diante dos desafios e das condições sócio-históricas do tempo atual 

[...] A prática teológica quer ser um veículo do Espírito Santo que mantém a igreja 

em movimento [...] Ela é posto avançado da teologia. Leva a teologia às bases da 

igreja e para fora dos seus muros, e a partir dali atualiza a agenda da teologia e 

põe a sua eficácia à prova [...] Igualmente alimenta a teologia com a reflexão 

própria que faz no front  da igreja e da sociedade. A sua função de atualizar o 

testemunho da igreja não pode levar a prática teológica a acompanhar modismos 

e a metamorfosear-se de acordo com o momento só para parecer moderna. O seu 

compromisso com o mundo não a pode levar a se esquecer do seu compromisso 

maior com o evangelho. Por isso ela deve fugir do imediatismo ativista e, em 

estreita parceria com as demais disciplinas teológicas, assumir constantemente 

uma atitude reflexiva e de auto-crítica. Como consciência prática da teologia ela 

mesma precisa estar consciente das razões que a norteiam”  . Dentre os 

pedagogos brasileiros, a teoria de Paulo Freire é a que oferece mais ampla 

fundamentação para uma pedagogia crítica, construtiva e pós-colonial.   Freire 

observa que estudar é uma forma de reinventar, recriar, reescrever e isso é uma 

tarefa do sujeito, não de um objeto. Se desejamos viver humanamente, para 

realizar nossa vocação ontológica,  devemos nomear o mundo, fazendo e 

refazendo a realidade através de uma práxis transformadora de ação-reflexão. 



Esta práxis deve produzir um dialogo  ativo e crítico frente à realidade social. 

(...)Na pedagogia dialógica, os/as estudantes enfrentam desafios para a 

consciência ingênua em tarefas e atividades organizadas para engajá-los no 

pensamento crítico e testando ativamente a eficácia da consciência crítica em face 

do mundo em si mesmo” . 2. Fundamentos teológicos da matriz curricular - Sendo 

uma igreja de tradição reformada-calvinista inserida na sociedade brasileira, a 

formação oferecida pelos seminários deve ter ênfases teológicas que se 

completam mutuamente: ênfase nas áreas bíblicas, na tradição reformada e nas 

ciências pastorais. 2.1. Ênfases nas áreas bíblicas - Uma das mais importantes 

ênfases da Reforma Protestante do século XVI foi a doutrina do livre exame das 

Escrituras pelo povo. Esta ênfase se constituiu, através dos séculos, em uma 

grande conquista do protestantismo. A Bíblia e a proclamação da Palavra de Deus 

são importantes para o culto e a fé evangélica protestante. Nenhum curso 

teológico que vise à preparação de ministros/as e teólogos/as para a igreja 

evangélica poderá desprezar o estudo criterioso da Bíblia em seu currículo. 

Reconhecemos também que, para o competente manuseio e interpretação dos 

textos bíblicos, precisamos estar sintonizados com o avanço das Ciências Bíblicas 

dos últimos séculos. 2.2. Ênfase na herança reformada - O estudo da herança da 

Reforma Protestante do século XVI precisa se materializar em esforços concretos 

na escola teológica para esse fim. É necessário buscar o equilíbrio entre o 

conhecimento dessa herança, por um lado, e o conhecimento da realidade 

religiosa e cultural do mundo contemporâneo, por outro. A identidade latino-

americana e brasileira da nossa teologia deve também fazer parte da nossa 

preocupação enquanto prática teológica no mundo atual. 2.3. Ênfase nas ciências 

pastorais - As rápidas mudanças no panorama sócio-cultural e econômico do 

nosso país, somadas às mais diversas formações regionais, criam situações 

específicas para a atuação pastoral que exige soluções específicas, demandando 

um maior aprofundamento nas questões relativas ao ministério pastoral nestas 

situações de crise e mudança. Diante dessas exigências, a escola deve oferecer 

um programa de estudos que proporcione oportunidades de aprofundamento 

teológico-pastoral e oportunize o debate em torno dos problemas apresentados 



nas situações concretas do ministério pastoral. Objetivos e Ações de 

Implementação - 1) Objetivos - 1.1. Promover a formação pastoral teológica e 

missionária. 1.2. Desenvolver programas de educação continuada para pastores, 

missionários e líderes em geral. 1.3. Oferecer programas de formação para leigos 

nas áreas de Bíblia, teologia, missão, ministérios alternativos, terceiro setor, etc. 

1.4. Realizar estudos de viabilidade e implementação de cursos de pós-

graduação. 1.5. Incrementar a produção e a publicação de literatura teológica. 2) 

Ações de Implementação e Responsabilidade por elas - 2.1. Promover a  

formação pastoral teológica e missionária: 2.1.1. Implementar bases e diretrizes, 

bem como projeto pedagógico, para a educação teológica e continuada – 

Responsabilidade: Secretaria de Educação Teológica. 2.1.2. Elaborar e 

implementar currículo com disciplinas obrigatórias e optativas de acordo com as 

necessidades regionais da igreja e as exigências do Ministério da Educação para 

fins de credenciamento – Responsabilidade: Secretaria de Educação Teológica. 

2.1.3. Criar plano de carreira e de contratação de docentes – Responsabilidade: 

Secretaria de Educação Teológica. 2.1.4. Estabelecer um cronograma do 

processo de credenciamento dos seminários junto ao Ministério da Educação – 

Responsabilidade: Fundação Eduardo Carlos Pereira. 2.1.5. Reavaliar, à medida 

que se desenvolve o processo de credenciamento dos nossos seminários junto ao 

MEC, a continuidade ou não das extensões existentes – Responsabilidade: 

Secretaria de Educação Teológica. 2.1.6. Desenvolver programas de atividades 

práticas integradas com a vida acadêmica, possibilitando a formação integral dos 

seminaristas – Responsabilidade: Seminários. 2.1.7. Estabelecer critérios para 

admissão e acompanhamento dos candidatos ao ministério em parceria com os 

presbitérios – Responsabilidade: Seminários. 2.1.8. Incentivar programas de 

ações para o fortalecimento da vocação, da formação do caráter e da maturidade 

espiritual dos estudantes – Responsabilidade: Seminários. 2.1.9. Integrar os 

centros de treinamento missionário nos seminários, dentro de uma reavaliação do 

Plano Missionário Global, em conjunto com o Ministério da Missão – 

Responsabilidade: Grupo especial a ser designado. 2.1.10. Viabilizar programa de 

educação à distância – Responsabilidade: Secretaria de Educação Teológica e 



Secretaria de Educação Cristã. 2.2. Desenvolver programas de educação 

continuada para pastores e missionários, através de regime presencial e/ou à 

distância – Responsabilidade: Secretaria de Educação Teológica, Ministério da 

Missão e Secretaria de Evangelização, Secretaria Pastoral. 2.3. Oferecer 

programas de formação para leigos nas áreas de educação cristã, diaconia, 

missões, ministérios alternativos e outros, em regime presencial e/ou à distância – 

Responsabilidade: Secretaria de Educação Cristã.  2.4. Realizar estudos de 

viabilidade e implementação de cursos de pós-graduação, promovendo 

oportunidades de formação continuada de professores, por meio de programas 

próprios e/ou parcerias com instituições congêneres – Responsabilidade: 

Secretaria de Educação Teológica. 2.5. Incrementar a produção e publicação de 

literatura teológica. 2.5.1. Viabilizar a revista on-line – Responsabilidade: 

Secretaria de Educação Teológica. 2.5.2. Contribuir para a produção de material 

de educação cristã – Responsabilidade: Secretaria de Educação Cristã e 

Seminários.  2.6. Buscar fontes alternativas de captação de recursos para a 

formação pastoral, missionária e educação cristã – Responsabilidade: Fundação 

Eduardo Carlos Pereira. Principais dados extraídos da Pesquisa com Egressos 

dos Seminários da IPI do Brasil - A pesquisa foi realizada no primeiro trimestre de 

2005, com o objetivo de identificar subsídios para a elaboração do projeto de 

educação teológica da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Os dados 

foram extraídos de 69 questionários respondidos, o que representa cerca de 17% 

do total de pastores. Embora a amostra seja considerada pequena, os resultados 

obtidos sinalizam alguns pontos importantes que passamos a destacar abaixo: 

Percentuais – Itens e pontos constatados - 1) Dados pessoais e caracterização: 

1.1.  93% -  sexo masculino; 7% -  feminino. 1.2.  61%  - da faixa etária de 31 a 50 

anos; 30% - de 21 a 30 anos. 1.3. 96% - casados; 3% - solteiros; 1% - separados. 

1.4.  51% - renda familiar de R$ 1.561 a R$ 3.640; 23% - de R$ 781 a R$ 1.561; 

3% - até R$ 780,00 1.5.  62% - côngrua entre R$ 781 e R$ 2.050; 12% - até R$ 

780. 1.6.  35% - exercem atividades remuneradas além do pastorado 1.7.  78% - 

pastoreiam igrejas de 51 a 200 membros; 9% - pastoreiam igrejas de até 50 

membros. 1.8.  90% - pertencem às classes econômicas B, C e D.  2) Vida 



acadêmica - 2.1.  91% - formados em nossos seminários 2.2.  81% - iniciaram o 

seminários depois de 1988; 76% - iniciaram o seminário entre os 16 e 33 anos de 

idade; 70% - concluíram o seminário até os 30 anos de idade  2.3.  58% - 

interromperam seus estudos após conclusão do seminário; 40% - continuaram 

seus estudos pós-seminário 2.4.  45% - ingressaram no seminário com até 8 anos 

de conversão; 40% - tinham entre 2 e 9 anos de IPI do Brasil; 2.5.  60% - só 

estudavam durante o curso teológico; 32% - trabalhavam, durante o curso; 3) 

Vivência no seminário - 3.1. 50% - tiveram acompanhamento da igreja/presbitério 

no seminário; 3.2.  62% - exerciam atividades práticas durante o curso de teologia; 

3.3. 61% - faziam leituras devocionais freqüentes durante o curso; 4) Infra-

estrutura dos seminários - 4.1. 82% - satisfeitos com o acervo bibliográfico do 

seminário; 87% - boa/ótima a estrutura física da biblioteca; 4.2. 70%  - satisfeitos 

com os equipamentos de mídia nas aulas; 4.3.  85% - satisfeitos com o serviço de 

cópias; 84% - satisfeitos com as condições físicas do seminário; 5) Projeto 

pedagógico – 5.1.  69% - satisfeitos com as atividades práticas durante o curso; 

5.2.  91% - satisfeitos com a contribuição do seminário para a formação teológico-

pastoral; 5.3. 72% - planos de aula cumpridos integralmente; 5.4. 57% - interesse 

da direção e professores pelas diferenças da capacidade de aprendizagem dos 

alunos; 5.5. 86% - consideram-se respeitados pelo corpo administrativo; 70% - 

consideram-se respeitados pelo corpo docente; 5.6. 87% - bom o relacionamento 

entre o corpo docente; 85% - idem, entre alunos e professores; 81% - entre os 

próprios alunos; 5.7. 80% - sempre houve interesse na melhoria contínua do corpo 

docente; 5.8. 72% - professores sempre transmitiam sentimentos de 

alegria/satisfação como corpo docente; 5.9. 75% - compatibilidade entre ética 

cristã e profissional nos professores; 5.10. 75% - coerência do curso com a visão 

doutrinária unificada; 5.11. 75% - professores satisfeitos com a IPI do Brasil; 5.12. 

80% - professores motivados para ministrar as aulas; 5.13. 83% - professores 

pontuais e assíduos nas aulas; 6) Formação - 6.1. 84% - curso foi fundamental 

para o fortalecimento da sua vocação; 6.2. 85% - curso foi fundamental para o 

aprimoramento da comunhão com Deus; 6.3. 90% - curso foi fundamental para o 

aprofundamento dos conhecimentos bíblico-teológicos; 6.4. 78% - curso foi 



fundamental para definir o perfil pastoral da instituição 6.5.  61% - curso foi 

fundamental para administrar os relacionamentos com conselho/membros na 

igreja local; 6.6.  51%     - curso deu noções de administração e finanças; 6.7. 48% 

- curso poderia ser de 4 anos; 30% - curso poderia ser de 5 ou mais; 6.8. 19% - 

relacionamento do tutor com a direção do seminário foi bom ou ótimo; 6.9. 71% - 

fariam o seminário da IPI do Brasil mesmo que não obrigatório; 3% - não o fariam; 

6.10. 87% - recomendam os seminários da IPI do Brasil para formação de 

pastores. Após a aprovação o Rev. João Batista orou a Deus agradecendo pelo 

trabalho da Comissão.” ALTERAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO:  Às 14h10 assume 

a representação do Presbitério Ipiranga o Presb. Ricardo Heumuth Benedetti em 

substituição ao Presb. João Américo. Quanto ao documento AG 036/05 (Relatório 

da Comissão Especial nomeada para regulamentar os artigos 27 (parágrafos 2º), 

34 (parágrafo 3º) e 47 (parágrafos 1º e 2º) da Constituição da IPI do Brasil): 1) Em 

relação aos ministérios não ordenados e autorização para missionários 

ministrarem os sacramentos, decide-se: a) Manter do texto que está em vigor, nos 

seguintes termos: “DOS MINISTÉRIOS ORDENADOS E NÃO–ORDENADOS NA 

IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL - CAPÍTULO I - 

Disposições Preliminares - Art. 1º – A diversidade de ministérios é o testemunho 

de que Deus, pelo Seu Espírito Santo, concede dons variados à Igreja de Seu 

Filho Jesus Cristo. Art. 2º – Todos os ministérios visam ao bem comum da Igreja e 

à perfeita unidade do corpo de Cristo, podendo ser exercidos igualmente por 

homens e mulheres. Art. 3º – Nenhum ministério é superior ao outro e nenhum 

deve ser admitido como podendo dispensar o outro. Art. 4º – Os ministérios serão 

exercidos por membros professos, pessoas idôneas, maduras na fé, e eles se 

dividirão em duas categorias: ministérios ordenados e ministérios não–ordenados. 

§ 1¬º – Os ministérios ordenados são aqueles que obrigatoriamente 

correspondem às ordens de ofício abrangidas pelo governo presbiteriano. § 2º – 

Os ministérios não–ordenados se constituem parte integrante da Igreja, sem 

corresponderem às ordens de ofício. § 3º – O ministro ordenado estará 

jurisdicionado ao seu presbitério, e o não–ordenado à igreja a que estiver 

servindo. Art. 5º – Todos os ministérios aceitos e reconhecidos na Igreja deverão 



zelar pela integridade espiritual e manter fidelidade doutrinária e teológica ao 

sistema presbiteriano de fé e de governo. Parágrafo único – A quebra dos votos 

de obediência ao sistema de doutrina e de governo ensejará medidas disciplinares 

aplicadas pelo concílio ao qual o ofensor está jurisdicionado.  CAPÍTULO II - Do 

ministério da Docência Teológica - Art. 6º – À igreja compete reconhecer o 

ministério da docência teológica para que o ensino preserve a sã doutrina e as 

legítimas tradições reformadas do presbiterianismo. Art. 7º – O ministério da 

docência teológica pode ser exercido por homens ou por mulheres devidamente 

preparados para esse ministério. Art. 8º – Enquanto no exercício de seu ministério, 

o professor de teologia deve velar pelo crescimento espiritual dos alunos, 

servindo–lhes de exemplo de dedicação, de inspiração e de piedade. Art. 9º – Não 

será permitido ao professor de teologia eximir–se das funções do ministério. Art. 

10 – Os critérios para a admissão de um professor de teologia serão estabelecidos 

de acordo com regulamentação do órgão de supervisão teológica da Igreja e 

homologados pela Comissão Executiva da Assembleia Geral. Art. 11 – A posse de 

um professor de teologia se dará solenemente em culto realizado pelo respectivo 

Seminário da Igreja, sob a coordenação do presidente da sua congregação, de 

cuja cerimônia se lavrará ata própria. CAPÍTULO III - Do Ministério Missionário - 

Art. 12 – A obra missionária de evangelização é em si própria ministério da Igreja, 

que é chamada por Deus para proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus 

Cristo a todas as gentes. - Art. 13 – O ministério missionário constitui-se no 

anúncio do evangelho do reino de Deus, na implantação de novas igrejas, na 

formação de novos missionários ou evangelistas e outras áreas relacionadas a 

estas. -  Parágrafo Único – O ministério missionário será exercido no âmbito das 

atividades e projetos da igreja ou concílios. Art. 14 - O missionário que não for 

ministro ordenado deverá ter curso médio de teologia ou seu equivalente, e deverá 

ser membro de uma igreja local, a qual exercerá sobre ele o poder de jurisdição. 

Parágrafo único: O missionário não–ordenado só terá direito de admissão à ordem 

pastoral nos termos estabelecidos pela Igreja. Art.15 – Em casos muito especiais, 

e a critério do seu presbitério, o missionário poderá obter licença temporária, para 

celebrar os atos pastorais, excluindo-se assumir a presidência de Conselho da 



Igreja local. Parágrafo Único: Esta licença não ultrapassará o período de um ano, 

podendo entretanto, ser renovada a critério do Presbitério. Art. 16 - A juízo do 

concílio a que estiver jurisdicionado, o missionário poderá exercer o direito de 

palavra. Art. 17– O envio de missionário aos campos deve ser feito solenemente 

pelo presbitério quando tratar-se de ministros ordenados, e solenemente pela 

igreja local quando tratar-se de não ordenado. Parágrafo único – Esta cerimônia 

solene se chamará “Culto de Consagração e Envio de Missionário”. CAPÍTULO IV 

- Do ministério de Música - Art. 18 - O Ministro de Música é o colaborador do 

pastor da igreja, na área musical e litúrgica. Art. 19 -  Do Ministro de Música 

exigir–se–ão curso superior em sua área e curso médio de teologia, ou seu 

equivalente. Art. 20 – Se o Ministro de Música for ministro ordenado, o mesmo 

estará jurisdicionado ao presbitério de que é membro e terá assento no Conselho 

da igreja a que estiver servindo, sem direito a voto.  Art. 21 - O Ministro de Música 

que não for ministro ordenado será jurisdicionado à igreja a que estiver servindo. 

Art.22 - A supervisão do trabalho do Ministro de Música estará a cargo do pastor 

da igreja, nos termos do que dispõe o Artigo 33, §2, da Constituição e Ordem da 

Igreja. Art. 23 - O Ministro de Música deverá ser consagrado em culto solene 

realizado na igreja a que vier servir. CAPÍTULO V - Do Ministério da Educação 

Cristã - Art. 24 – O Ministro de Educação Cristã é um auxiliar do pastor da igreja. 

Art. 25 - O ministério de educação compreende a preparação e execução de 

currículos e programas, a coordenação do ensino bíblico para todas as faixas 

etárias da igreja e o treinamento dos respectivos professores. Art. 26 -  Para o 

exercício deste ministério será exigida formação em sua área de atuação e curso 

médio de teologia, ou seu equivalente. Art. 27 – Se o Ministro de Educação Cristã 

for ministro ordenado, o mesmo estará jurisdicionado ao presbitério de que é 

membro, e terá assento no Conselho da igreja a que estiver servindo sem direito a 

voto. Art. 28 - O Ministro de Educação Cristã que não for ministro ordenado será 

jurisdicionado à igreja a que estiver servindo. Art. 29 - A consagração do Ministro 

de Educação Cristã se dará solenemente em culto realizado na igreja a que vier 

servir” ; b) Prorrogar o prazo até a próxima reunião ordinária da Assembleia Geral 

para que a Comissão Especial (Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, relator; 



Presbs. Moacir Húngaro, Onésimo Anunciação, Adiloar Franco Zemuner, Revs. 

João Luiz Furtado) apresente novo relatório sobre o assunto; 2) Em relação ao 

processo de reciclagem (Arts. 44 e 47 da Constituição), decide-se: a) Manter a 

regulamentação em vigor, nos seguintes termos: “Da Matrícula: 1) Serão aceitos 

os diplomas de bacharel em teologia de cursos de nível superior de quaisquer 

instituições de educação teológica de outras denominações ou 

interdenominacionais, ou seja, de cursos que exijam a conclusão do ensino médio 

como requisito para matrícula. 2) Para efetivação da matrícula, além dos 

documentos pessoais, deverão ser apresentados os históricos escolares tanto do 

curso teológico quanto do ensino médio, bem como o comprovante de pagamento 

da taxa de matrícula. 3) A matrícula será feita antes do início de cada semestre 

letivo, obedecendo o calendário do Seminário. Do Programa do Curso de 

Reciclagem: 1)As disciplinas que compõem o programa do curso de reciclagem 

são as seguintes: -Teologia Sistemática I – 4 créditos;  -Teologia Sistemática II – 4 

créditos; -Teologia Pastoral – 4 créditos;-Teologia da Missão – 4 créditos; -

Exegese do Antigo Testamento – 4 créditos; -Exegese do Novo Testamento – 4 

créditos; -História do Pensamento Cristão – 4 créditos; -História do 

Presbiterianismo – 4 créditos; -Administração Eclesiástica – 4 créditos; 2) No 

primeiro semestre do ano letivo, deverão se cumpridas as seguintes disciplinas: 

Teologia Sistemática I, Teologia Pastoral, Exegese do Novo Testamento, História 

do Presbiterianismo e Administração Eclesiástica.  No segundo semestre letivo: 

Teologia Sistemática II, Teologia da Missão, Exegese do Antigo Testamento e 

História do Pensamento Cristão. 3) Todos/as os/as candidatos/as terão 

obrigatoriamente de elaborar monografia e  exegese segundo as normas 

acadêmicas do Seminário. 4) O programa do Curso de Reciclagem será cumprido 

mediante tutoria à distância. 5) O prazo mínimo para conclusão do Curso de 

Reciclagem será de um ano letivo. Da Avaliação: 1) Os/as alunos/as do Curso de 

Reciclagem serão submetidos/as a avaliação, mediante apresentação de 

trabalhos e/ou provas e exames finais. 2) As provas e exames finais só poderão 

ser feitas no Seminário, sob supervisão dos    professores/as responsáveis pelas 

disciplinas do curso de reciclagem. 3) A nota mínima para aprovação em cada 



disciplina é 6,0 (seis).. 4) Os/as alunos/as que não obtiverem a nota mínima para 

aprovação nos trabalhos e/ou provas terão direito de fazer um exame final. Para 

aprovação com exame final, será necessário atingir a média mínima 6,0 (seis), 

mediante o uso da seguinte fórmula: Nota dos trabalhos e/ou provas somada à 

Nota do exame final dividida por dois. 5) A exegese e a monografia receberão 

parecer emitido pela Congregação   do Seminário, o qual será encaminhado ao 

Presbitério do/a candidato/a.  Das Mensalidades: 1) Os/as alunos/as do Curso de 

Reciclagem pagarão uma mensalidade equivalente a 30% do valor da 

mensalidade do curso regular. 2)Serão cobradas 10 (dez) mensalidades, além de 

duas taxas de matrícula. Da Conclusão do Curso de Reciclagem: 1) O Seminário 

fornecerá uma declaração de conclusão do Curso de Reciclagem aos/às 

candidatos/as que forem aprovados/as em todas as disciplinas do programa do 

curso, bem como apresentarem exegese e monografia. 2) A declaração de 

conclusão será acompanhada de histórico escolar, listando as disciplinas cursadas 

e as notas obtidas.” b) Prorrogar o prazo até a próxima reunião ordinária da 

Assembleia Geral para que a Comissão Especial (Rev. Paulo de Melo Cintra 

Damião, relator; Presbs. Moacir Húngaro, Onésimo Anunciação, Adiloar Franco 

Zemuner, Revs. João Luiz Furtado), acrescida dos membros da Secretaria de 

Educação Teológica (Revs. Abival Pires da Silveira, Luiz Henrique dos Reis, 

Áureo Rodrigues de Oliveira, Silas de Oliveira, Gerson Correia de Lacerda, Jean 

Carlos Selleti, Walter Guilherme Ferreira Sales e Presbs. João Daniel Migliorini e 

Wilson da Silva Matos), apresente relatório sobre o assunto; 3) Em relação ao 

recebimento de pastores ordenados por outras denominações (Art. 41 da 

Constituição), decide-se pela permanência em vigor da legislação atual até que 

novos estudos que sejam apresentados na próxima reunião ordinária da 

Assembleia Geral pela Comissão Especial (Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, 

relator; Presbs. Moacir Húngaro, Onésimo Anunciação, Adiloar Franco Zemuner, 

Revs. João Luiz Furtado) acrescida dos membros da Secretaria de Educação 

Teológica (Revs. Abival Pires da Silveira, Luiz Henrique dos Reis, Áureo 

Rodrigues de Oliveira, Silas de Oliveira, Gerson Correia de Lacerda, Jean Carlos 

Selleti, Walter Guilherme Ferreira Sales e Presbs. João Daniel Migliorini e Wilson 



da Silva Matos); 4) Em relação aos casos excepcionais (Art. 47 da Constituição, 

Parágrafo 2º): Decide-se aprovar a seguinte regulamentação: “Para a licenciatura 

de candidatos não graduados em teologia: 1) Será exigido que o candidato: tenha, 

no mínimo, dez anos como membro da IPI do Brasil; tenha, no mínimo, quarenta 

anos de idade; tenha, no mínimo, dois mandatos como oficial (presbítero ou 

diácono) da IPI do Brasil; tenha uma formação de curso superior; 2) Será exigido 

que os presbitérios encaminhem o pedido a uma das instituições teológicas da IPI 

do Brasil, para averiguação do saber teológico, com cópias para seus respectivos 

sínodos e para a Secretaria de Educação Teológica; 3) Os candidatos sejam 

submetidos aos seguintes exames e provas por uma das instituições teológicas da 

IPI do Brasil: a) Escrever uma monografia sobre um ponto da teologia reformada, 

dentre três temas indicados pela Congregação do Seminário, com no mínimo vinte 

e no máximo quarenta páginas, seguindo-se o modelo oferecido pelo próprio 

Seminário; c) Elaborar uma interpretação escrita de um texto bíblico (sem que se 

leve em conta as mesmas exigências para quem fez um curso completo de 

hebraico ou grego), dentre três textos indicados pela Congregação do Seminário, 

com no mínimo quinze e no máximo trinta páginas; c) Submeter-se a um exame 

escrito, elaborado pela Congregação do Seminário, mediante bibliografia indicada 

com antecedência, num total de 50 perguntas, valendo 0,20 pontos cada uma, 

exigindo-se a nota mínima de seis pontos para ser considerado aprovado, nas 

seguintes áreas: Bíblia (15 perguntas); Teologia (15 perguntas); História da Igreja 

(10 perguntas), Filosofia/Sociologia (10 perguntas). 4) Somente após receber um 

documento da Congregação do Seminário, informando da aprovação, é que os 

presbitérios darão início ao processo de licenciatura, com a devida homologação 

dos respectivos sínodos. 5) Da decisão da Congregação caberá recurso dos 

presbitérios junto aos sínodos e à Assembleia Geral da IPI do Brasil, conforme 

regulamentação do Processo Administrativo. Quanto ao documento AG 038/05 

(Relatório da Secretaria de Relações Intereclesiásticas sobre regulamentação do 

artigo 41 (parágrafo único) da Constituição da IPI do Brasil), decide-se aprovar a 

seguinte regulamentação: “1)A IPI do Brasil poderá receber como obreiros 

fraternos ministros procedentes de todas as igrejas com as quais tiver formalizado 



parceria oficial, respeitando-se o disposto no Art. 5º da Constituição da IPI do 

Brasil. 2) Para serem recebidos como obreiros fraternos, os ministros deverão 

trazer documentos de apresentação de suas respectivas igrejas de origem. 3) A 

recepção de ministros como obreiros fraternos deverá ser autorizada pela diretoria 

da Assembleia Geral e homologada pela Comissão Executiva da Assembleia 

Geral. 4) Os ministros autorizados a serem recebidos como obreiros fraternos 

serão encaminhados ao presbitério da região em que irão atuar a fim de serem 

admitidos como membros. 5) Os ministros recebidos como obreiros fraternos 

gozarão de todos os privilégios e estarão sujeitos a todas as responsabilidades 

dos ministros da IPI do Brasil. AUTORIZAÇÃO PARA AUSENTAR-SE. Foram 

autorizados a ausentar-se da reunião os seguintes conciliares: Revs. Silvânio Silas 

Cabrial, Áureo Rodrigues, Vagner Rodrigues Morais, Márcio Marques, Ezequiel 

Luz, Paulo Alves Domingues, Sérgio Francisco dos Santos, Leontino Farias dos 

Santos e Marcos Monteiro da Cruz Bailão, Ezequias Pires de Camargo, Kleuber 

Leal da Silva, Clayton Leal da Silva, Levi Franco Alvarenga, Juliano Sanches 

Lopes, Paulo de Melo Cintra Damião, Francisco Severino de Oliveira Gilberto dos 

Santos Rodrigues e Venicio Nogueira e os Presbs. Djalma Bastos César, Valdenir 

dos Santos Corrêa, Raimundo Pereira Leite e Roney Márcio Pessoa, Willian 

Ramos, Abnaziel Ricardo de Freitas, Varlino Mariano de Souza, Walter Signorini e 

Umbelina Bologna. PENA DE CENSURA: Aos conciliares que se retiraram da 

reunião da Assembleia Geral sem a devida autorização será encaminhada 

comunicação de pena  de censura aos seus respectivos concílios. APROVAÇÃO 

DA ATA: Decide-se encaminhar cópia desta ata aos conciliares presentes para 

leitura e encaminhamento de observações, delegando-se poder à Comissão 

Executiva da Assembleia Geral, em sua próxima reunião, para aprovar seu texto 

final. REGISTROS ESPECIAIS: 1) Agradecimento à 1ª IPI de Santo André, à 

Equipe de Apoio,  ao Presbitério ABC, ao Sínodo Borda do Campo e ao Presb. 

Flávio Henrique Tabarini pelo trabalho desenvolvido durante toda a reunião da 

Assembleia Geral; 2) Homenagem ao Rev. Paulo Martins de Almeida, ministro 

mais idoso a participar durante todo o desenrolar da reunião. ENCERRAMENTO: 

Os trabalhos foram encerrados às 19h20 com a bênção apostólica pelo Rev. 



Paulo Martins de Almeida, seguindo-se culto de encerramento, conforme a ordem 

aprovada no início da reunião, com pregação pelo Rev. Silas Silveira, 1º vice-

presidente da Assembleia Geral, cântico do Hino Oficial da IPI do Brasil e Bênção 

Apostólica pelo Rev. Gerson Correia de Lacerda. Para constar, eu, Jonatas Silva 

Meneses, 1º secretário, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será 

por mim assinada e pelos demais membros da diretoria presentes a esta sessão. 

 



ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI DO 

BRASIL – EXERCÍCIO 2003 – 2006 

 

DATA, HORA E LOCAL: 4/8/2006, às 9h20, no templo da Igreja Presbiteriana 

Independente do Cambuci, à av. Lacerda Franco, 646, bairro do Cambuci, em São 

Paulo, SP. PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: Rev. Valdinei 

Aparecido Ferreira. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev. Assir 

Pereira, presidente; Rev. Silas Silveira, 1º vice-presidente; Presba. Eleni 

Rodrigues Mender Rangel, 3º vice-presidente; Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, 2º 

secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL: SÍNODO BORDA DO CAMPO: 

Presbitério do ABC: Revs. Roberto Mauro de Souza Castro e Eduardo Galasso 

Faria e os Presbs. Eleni Rodrigues Mender Rangel e Irineu Bonatio; Presbitério do 

Ipiranga: Revs. Assir Pereira e Leontino Farias dos Santos e os Presbs. Moacir 

Húngaro e João Américo dos Santos; Presbitério Litoral Paulista: Presbs. Adilson 

Antônio Ribeiro e João Batista Ribeiro de Barros. SÍNODO BRASIL CENTRAL: 

Presbitério do Brasil Central: Rev. David Aguiar de Oliveira e Valdeilson Casemiro 

de Oliveira; Presbitério do Distrito Federal: Revs. Silas Silveira e Ézio Martins de 

Lima e o Presb. Roberto de Souza Silveira; Presbitério Mato Grosso-Rondônia: 

Rev. Denis Silva Luciano Gomes. SÍNODO MERIDIONAL: Presbitério 

Catarinense: Revs. Euclides Luís do Amaral e Diógenes Braga Ramos; Presbitério 

de Londrina: Rev. Paulo Roberto de Farias e as Presbas. Sônia Regina Machado 

de Souza e Henriqueta Rose Rosa; Presbitério Paranaense: Revs. Ismael Sales 

Devidé e Silas Soares Reis; Presbitério Sul do Paraná: Rev. Carlos Fernandes 

Méier e Jean Carlos Selleti e os Presbs. Salomão Bueno da Silva e Luiz Carlos 

Morosini. SÍNODO MINAS GERAIS: Presbitério São Paulo-Minas: Revs. Silas 

Paulo Souza Costa e Roberto Bittencourt Júnior e os Presbs. Sérgio Ferreira de 

Lima e Maurílio Clóvis dos Santos; Presbitério Sul de Minas: Revs. Itamar Pereira 

Caixeta e Galdino Acassio Gomes da Silva e os Presbs. Célio Cândido Alves e 

Gilson Manuel Policarpo. SÍNODO NORDESTE: Presbitério Bahia: Rev. Gesiel 

Melo Silva; Presbitério Nordeste: Revs. João Batista Amaral de Oliveira e Erivan 

Magno de Oliveira Fonseca Júnior; Presbitério Pernambuco: Rev. Laércio Oscar 



da Silva Junior; Presbitério Sergipe: Presb. Neilton Diniz Silva. SÍNODO 

OCIDENTAL: Presbitério da Araraquarense: Revs. Mário Sérgio de Góis e Marcelo 

Branco Aparecido e Presb. Adair Sérgio Eduardo Camargo; Presbitério de 

Campinas: Revs. José Arno Tossini e Márcio Miranda de Oliveira e os Presbs. 

Luiz Ribeiro da Silva e Marcos Henrique Valle de Castro Camargo; Presbitério do 

Oeste: Revs. Abílio Tadeu Arruda e Joezer Crott Sanches e os Presbs. Altair 

Rossi e Daniel Groti; Presbitério Noroeste Paulista: Revs. Antônio de Oliveira Faria 

e Humberto Cabral Beloti e os Presbs. Abedias Queiroz Ribeiro e Durval Urbinatti. 

SÍNODO OESTE PAULISTA: Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. Agnaldo 

Pereira Gomes e Ricardo José Bento e os Presbs. Mauro Guerra Eduardo e 

Edvander Santos Esteves; Presbitério de Assis: Revs. Ari Botelho e Hélio Osmar 

Fernandes e o Presb. Carlos Alberto Hernandes; Presbitério Presidente Prudente: 

Rev. Valdecir Fornel e os Presbs. Walter Signorini e Antônio Marcos Gonçalves. 

SÍNODO ORIENTAL: Presbitério Bandeirante: Revs. Alceu Cândido Lemes e 

Fernando Bortolleto Filho e os Presbs. Joel Pascoalino Ferrari e Nelson Lacerda 

da Silva; Presbitério de Santana: Revs.  José Aparecido dos Santos e Marcelo 

Camargo dos Santos e os Presb.  Valter de Toledo e Ocimar Fernandes Oliveira e 

Silva; Presbitério Freguesia: Revs. Mário Ademar Fava e Wellington Ribeiro e os 

Presbs. Moacir Benvindo de Carvalho e Brivaldo Brasilino Bueno. SÍNODO 

OSASCO: Presbitério de Carapicuíba: Revs. Márcio Alves Mota e Maria Gizélia de 

Oliveira Souza Rosa e os Presbs. José de Souza Oliveira e Mesach Antonio de 

Oliveira; Presbitério Novo Osasco: Rev. Pedro Teixeira Filho e Marcos Paulo 

Monteiro da Cruz Bailão e os Presbs. José Coelho da Silva e Norma Sueli Buturi 

Camilo; Presbitério Osasco: Revs. Dimas Barbosa Lima e Paulo César de Souza e 

o Presb. Levy Von Sohsten Rezende. SÍNODO RIO-SÃO PAULO: Presbitério Rio 

de Janeiro: Revs. Carlos Augusto Prado de Oliveira e Antônio Fernandes da 

Rocha Neto e o Presb. Carlos Henrique de Souza; Presbitério Rio Sul: Revs. 

Rafael Lemos Viana e Marcos Paulo de Oliveira; Presbitério Vale do Paraíba: Rev. 

Natanael da Mata Costa e o Presb.  Jefferson Drilard. SÍNODO SÃO PAULO: 

Presbitério de São Paulo: Revs. Filippo Blancato e Odilon de Carvalho e os 

Presbs. Francisco de Almeida e Paulo Rodrigues Costa; Presbitério Leste 



Paulistano: Rev. Osny Messo Honório e os Presbs. Cláudio Lísias Tamarozi e 

Paulo Francisco de Souza; Presbitério Paulistano: Revs. Gilberto dos Santos 

Rodrigues e Venício Nogueira e os Presbs. Abnaziel Ricardo de Freitas e Willian 

Ramos. SÍNODO SETENTRIONAL: Presbitério Ceará: Rev. Rivaldo Bispo 

Oliveira; Presbitério do Amazonas: Revs. Osvani de Oliveira Silva e Cláudio 

Fernando Reinaldet; Presbitério Norte: Rev. Samuel do Prado. SÍNODO 

SUDOESTE PAULISTA: Presbitério Central Paulista: Revs. Gessé Moraes de 

Araújo e Kleuber Leal da Silva e os Presbs. Noemia A. Nascimento e Varlino 

Mariano de Souza; Presbitério de Botucatu: Revs. Gilmar Jorge da Silva e Levi 

Franco de Alvarenga e o Presb. Carlos Roberto de Paula Lima; Presbitério de 

Ourinhos: Revs. Luiz Henrique Pereira dos Santos e Joel Garcia Vieira. SÍNODO 

SUL DE SÃO PAULO: Presbitério de Sorocaba: Revs. Heitor Beranger Júnior e 

Edson Alcântara e os Presbs. Oswaldo Pelegrini Fantasia e Elineu Teixeira 

Calado; Presbitério de Votorantim: Presbs. Augusto Sérgio Vasconcelos 

Assumpção e Clovis Barros de Goes; Presbitério Sul de São Paulo: Revs. Evâneo 

de Oliveira Prado e Ezequias Pires de Camargo e os Presbs. Eli Teixeira de Lima 

e Odair Martins. SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ: Presbitério Campo Grande: 

Revs. Osmar Gomes e Cláudio Alves Coutinho e o Presb. Walter Ferreira de 

Oliveira Filho; Presbitério de Arapongas: Revs. Artêmio Langue Pauluci Júnior e 

José Henrique Rosa e os Presbs. Arlindo da Silva Pinto e Waldomiro Ribeiro de 

Jesus; Presbitério de Maringá: Rev. Eugênio Sória de Anunciação e o Presb. 

Djalma Bastos César; Presbitério Mato Grosso do Sul: Rev.Ezequiel Luz  e o 

Presb.  Demetrius do Lago Pareja; Presbitério Norte do Paraná: Revs. Adilson 

Antônio Ribeiro e Reinaldo Almeida dos Santos e os Presbs. Luís Carlos de 

Almeida e Elias César Nascimento Ferreira; Presbitério Oeste do Paraná: Rev. 

Ivan Silvério e Presb. Jonas de Oliveira e Silva. AUSENTES: Da Diretoria: Rev. 

Adevanir Pereira da Silva, 2º vice-presidente; Presb. Jonatas Silva Meneses, 1º 

secretário; REPRESENTAÇÃO SINODAL: Presbitérios Fluminense e Sudoeste de 

Minas. QUÓRUM: Havendo quórum com a presença de 84 ministros e 62 

presbíteros representando a totalidade dos Sínodos, o presidente declarou aberta 

a 6ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil do Exercício 



2003-2006. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário 

geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro; Presb. Pedro Henrique dos Santos, 

administrador geral; Rev. José Ilson Venâncio, presidente do Sínodo Sul de São 

Paulo; Rev. Abival Pires da Silveira, presidente da Fundação Eduardo Carlos 

Pereira; Presb. Arnold Herman Ferle, tesoureiro da Fundação Eduardo Carlos 

Pereira; Rev. Marcos Nunes da Silva, secretário de Diaconia; Rev. Antônio Carlos 

Alves, secretário de Evangelização; Rev. Doracy Natalino de Souza e Rev. João 

Luiz Furtado, da Comissão de Patrimônio da IPI do Brasil. EXERCÍCIOS 

DEVOCIONAIS: Foram dirigidos pelo Senhor Presidente, com proclamação da 

palavra baseada no texto de Filipenses 1.3-11 e impetração da bênção pelo Rev. 

Silas Silveira. HORÁRIO DAS SESSÕES: Das 9h20 às 12h30 com suspensão 

para almoço; reinício às 14h00 até o esgotamento da pauta. Exposição dos 

motivos da convocação: O presidente fez a exposição dos motivos da convocação 

extraordinária da Assembleia Geral, a saber: 1) Homologar o Estatuto da 

Fundação Eduardo Carlos Pereira; 2) Decidir sobre destinação da propriedade 

Chácara Bethel, pertencente à IPI do Brasil e localizada em Sorocaba, SP. 

ENTRADA DE DOCUMENTOS: AG 001/06 - Da Fundação Eduardo Carlos 

Pereira – Encaminha o seu Estatuto, acompanhado de parecer da comissão 

examinadora, para aprovação. AG 002/06 – Da Comissão Executiva da 

Assembleia Geral da IPI do Brasil – Encaminha proposta de destinação da 

propriedade Chácara Bethel. RESOLUÇÕES: Quanto ao Documento AG 001/06 

(Estatuto da Fundação Eduardo Carlos Pereira), foi concedida a palavra ao Rev. 

Abival Pires da Silveira e ao Presb. Arnold Hermann Ferle, respectivamente 

presidente e tesoureiro da Fundação Eduardo Carlos Pereira, para prestarem 

esclarecimentos sobre as mudanças no Estatuto da Fundação, bem como a 

respeito de seus motivos, tendo-se decidido aprovar o documento como segue: 

“ESTATUTO DA FUNDAÇÃO EDUARDO CARLOS PEREIRA - CAPITULO I – Da 

Natureza, Denominação, Sede, Finalidade - Artigo 1º – A Fundação Eduardo 

Carlos Pereira, dotada e organizada pela Igreja Presbiteriana Independente do 

Brasil, e com seus atos constitutivos registrados no 3º Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade e Comarca de São 



Paulo/SP, sob nº 10.698, no Livro nº 5, no dia doze de junho de mil novecentos e 

sessenta e três, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com 

prazo de duração indeterminado, com sede e foro na Cidade e Comarca de São 

Paulo/SP, na Rua Genebra, 180 – 6º. Andar – Bela Vista, e passa a reger-se pelo 

presente Estatuto e pelo Regimento Interno. Artigo 2° - A Fundação Eduardo 

Carlos Pereira tem por finalidade: I - manter as Instituições de Ensino Teológico da 

Igreja Presbiteriana Independente do Brasil; II – supervisionar a Educação 

Teológica da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil; III - amparar pesquisas 

no campo da Teologia e no das ciências ou ramos de conhecimento humano, que 

tiverem relações com ela; IV - instituir e manter outros estabelecimentos de ensino 

de qualquer grau, bem como unidades diversas destinadas a atividades 

educacionais, científicas e tecnológicas; V - manter a publicação de revistas ou 

periódicos e patrocinar a edição de obras originais ou de valor histórico-

educacional, e traduções de obras de seu interesse; VI - aplicar integralmente 

suas rendas, recursos e eventual resultado operacional na manutenção e 

desenvolvimento de suas finalidades no território nacional.  Parágrafo único - Em 

todas essas atividades, a Fundação guardará estrita observância da orientação 

doutrinária e ética da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. CAPÍTULO II - 

Da Administração - Artigo 3° - São órgãos da Fundação: I – o Conselho Curador; II 

- a Câmara de Administração; III - a Câmara de Ensino; IV - o Conselho Fiscal. 

SEÇÃO I - Do Conselho Curador - Artigo 4º - O Conselho Curador da Fundação 

será eleito pela Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, 

composto de 7 (sete) membros, pertencentes a essa organização religiosa, que 

entre si escolherão o Presidente, o Vice- Presidente, o Secretário e o Tesoureiro. 

Artigo 5º - Compete ao Conselho Curador a Supervisão da Educação Teológica da 

Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e a prática de todos os atos de 

Administração da Fundação. Artigo 6° - Os membros do Conselho Curador não 

serão solidariamente responsáveis pelas obrigações que a Fundação contrair. 

Artigo 7º - O mandato do Conselho Curador será de 4 (quatro) anos, podendo 

seus membros serem reeleitos. Parágrafo único - Em caso de renúncia ou 

falecimento de qualquer um dos membros do Conselho Curador, a Assembleia 



Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, por seu órgão competente, 

elegerá um substituto para complementação do mandato. Artigo 8º - O Conselho 

Curador reunir-se-á com a presença de pelo menos 5 (cinco) de seus membros, 

ordinariamente, uma vez por semestre e, extraordinariamente, sempre que 

convocado pelo seu Presidente ou por 5 (cinco) de seus membros. Parágrafo 

único – Das reuniões do Conselho Curador se lavrará ata circunstanciada, que 

depois de aprovada, será assinada pelo Presidente e Secretário. Artigo 9º – A 

Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil poderá destituir 

qualquer membro dos órgãos da Fundação que porventura se afastar da linha 

doutrinária e ética da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil ou da finalidade 

da Fundação. Artigo 10 – São atribuições do Presidente: I - representar a 

Fundação ativa e passivamente, em juízo ou fora dele; II - superintender todos os 

serviços de interesse da Fundação; III - convocar e presidir todas as reuniões do 

Conselho Curador; IV - assinar convênios e contratos; V - apresentar à 

Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ao Conselho 

Curador e ao Ministério Público a prestação de contas e o relatório de atividades 

da Fundação. Parágrafo único - O Presidente será substituído, nos seus 

impedimentos, pelo Vice-Presidente. Artigo 11 – São atribuições do Secretário: 

I - lavrar as atas  e cuidar da correspondência; II - publicar informações das 

atividades da Fundação; III - comunicar aos diretores a convocação das reuniões. 

Artigo 12 - São atribuições do Tesoureiro: I - arrecadar e contabilizar todos os 

valores recebidos pela Fundação; II - efetuar os pagamentos das despesas 

autorizadas pelo Presidente; III - apresentar relatórios financeiros ao Conselho 

Curador e ao Conselho Fiscal, semestralmente ou sempre que solicitados; IV - 

assinar cheques sempre em conjunto com o Presidente ou com o procurador 

constituído pelo Conselho Curador. Artigo 13 – O Conselho Curador, ao término 

de seu mandato, apresentará relatório circunstanciado de sua gestão à 

Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. SEÇÃO II - Da 

Câmara de Administração - Artigo 14 – A Câmara de Administração, órgão de 

gestão administrativa da Fundação, é constituída por 3 (três) de seus curadores, 

escolhidos entre si. Artigo 15 – Compete a Câmara de Administração: I – Gerir os 



recursos financeiros e humanos; II – Supervisionar o cumprimento das 

determinações legais pertinentes; III - Propor ao Conselho Curador : a) 

alternativas de provisão de recursos para atender às finalidades da Fundação; b) 

contratação e demissão de funcionários administrativos; c) critérios para 

concessão de bolsas de pós-graduação; d) formação de convênios com outras 

instituições de ensino. SEÇÃO III - Da Câmara de Ensino - Artigo 16 – A Câmara 

de Ensino, órgão de ensino da Fundação, é constituída por 3 (três) de seus 

curadores, escolhidos entre si. Artigo 17 – Compete à Câmara de Ensino: I - 

Propor ao Conselho Curador : a) contratação e demissão de docentes, ouvida a 

Câmara de Administração; b) programas de educação continuada e à distância e 

produção de literatura de seu interesse; c) fusões, aquisições ou criação de 

Instituições de Ensino. SEÇÃO IV - Do Conselho Fiscal - Artigo 18 – O Conselho 

Fiscal, órgão de fiscalização das contas da Fundação e de assessoramento do 

Conselho Curador, é constituído de 3 (três) membros efetivos, eleitos pela 

Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, para um 

mandato de 4 (quatro) anos, vedada a sua recondução. Parágrafo único - Em caso 

de renúncia ou falecimento de qualquer um dos membros do Conselho Fiscal, a 

Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil por seu órgão 

competente, elegerá um substituto para complementação do mandato. Artigo 19 – 

Compete ao Conselho Fiscal: I – eleger seu Presidente; II – fiscalizar todos os 

atos de ordem orçamentária e financeira da Fundação, verificando o correto 

cumprimento das determinações legais e estatutárias pertinentes; III – examinar e 

emitir parecer sobre as contas da Fundação, submetendo-o ao Conselho Curador 

e a Assembleia Geral. Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal reúne-se, em caráter 

ordinário, uma vez por semestre, e, extraordinariamente, quantas vezes for 

convocado pelo seu presidente ou mediante requerimento de 2 (dois) de seus 

membros. Parágrafo 2º - O Conselho Fiscal somente pode deliberar com a 

presença da maioria absoluta de seus membros. Parágrafo 3º - Para o exercício 

de suas atribuições, o Conselho Fiscal poderá valer-se de assessorias 

especializadas. CAPÍTULO III - Do Patrimônio e do Regime Financeiro - Artigo 20 

– Constituem o patrimônio da Fundação: I) dotações da Igreja Presbiteriana 



Independente do Brasil; II) rendas de seus bens e serviços e a receita de taxas e 

emolumentos escolares; III) doações e legados, subvenções ou auxílios que 

venham a ser feitos ou concedidos por entidades públicas ou particulares, 

nacionais ou estrangeiras; IV) bens imóveis e móveis, acervo bibliográfico, didático 

e científico. Artigo 21 – Os bens da Fundação são destinados exclusivamente ao 

atendimento de suas finalidades. Parágrafo Único – Os bens imóveis da Fundação 

somente poderão ser alienados mediante aprovação do Conselho Curador e o 

Ministério Público. Artigo 22 – Os recursos para a manutenção e desenvolvimento 

de suas unidades de ensino advirão das seguintes fontes: I – dotação 

orçamentária da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil; II – mensalidades, 

anuidades, taxas, e outras contribuições pagas pelos alunos por serviços 

prestados; III – subvenções, auxílios, contribuições e verbas provenientes de 

pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; IV – 

contribuições e financiamentos oriundos de convênios, acordos e contratos; V – 

renda de aplicação de bens e valores patrimoniais; VI – receitas decorrentes de 

exploração de seus bens ou prestação de serviços; VII – outras rendas. Artigo 23 

– O exercício financeiro da Fundação coincidirá com o ano civil. Artigo 24 - A 

Fundação não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações, 

vantagem ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto. Artigo 

25 - Nenhum dos integrantes dos órgãos diretivos da Fundação percebe 

remuneração ou gratificação pelo desempenho de seu cargo. Artigo 26 – No 

cumprimento de suas finalidades, a Fundação poderá conceder benefícios na 

forma de programa próprio de crédito educativo, bolsas de estudo parciais e/ou 

integrais e outras modalidades. CAPÍTULO IV - Das Disposições Gerais - Artigo 

27 – No caso de dissolução ou extinção da Fundação, o seu patrimônio, 

representado por bens e direitos, depois de pagas todas suas dívidas, será 

transferido à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil que fará a sua 

destinação, respeitadas as finalidades originais da Fundação. Artigo 28 - Este 

Estatuto somente poderá ser modificado por deliberação de 2/3 (dois terços) dos 

membros do Conselho Curador da Fundação, homologado pela Assembleia Geral 

da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e a aprovação do Ministério 



Público. Artigo 29 - Este Estatuto entra em vigor na data de seu registro pelo 

órgão competente, revogando-se as disposições em contrário.” SUSPENSÃO E 

REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 11h10, após oração pelo 

Presb. Luis Carlos Morosini e reinício às 14h45 com oração pela Presba.  Norma 

Sueli Buturi Camilo. SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – Do Rev. Mário 

Ademar Fava pelo Rev. Adalto Geraldo Beltrão (Presbitério Freguesia); e do Rev. 

Roberto Mauro de Souza Castro pelo Rev. Abimael Lara (Presbitério ABC), no 

reinício da sessão. CONSENTIMENTO PARA RETIRAR-SE: Foi concedido, às 

15h05, ao Rev. Pedro Teixeira e Presb.  José Coelho da Silva. RESOLUÇÕES: 

Quanto ao Documento AG 002/06 (Destinação da propriedade Chácara Bethel), 

decide-se: 1) Vender a propriedade Chácara Bethel, autorizando-se o senhor 

presidente da Assembleia Geral a assinar a documentação referente à transação 

comercial; 2) Destinar os recursos auferidos com a venda do imóvel à aquisição 

de outros imóveis, a fim de serem utilizados pela igreja ou para gerarem recursos 

com vistas à sua subsistência; 3) Determinar que a Comissão Executiva 

encaminhe projeto à Assembleia Geral Ordinária da IPI do Brasil em 2007, para 

utilização dos rendimentos provenientes dos recursos advindos da venda da 

propriedade Chácara Bethel. REGISTRO DE VOTO CONTRÁRIO: Foram 

registrados os seguintes votos contrários à venda da propriedade Chácara Bethel: 

Rev. Heitor Beranger Junior, Presb. Elineu Teixeira Calado, Rev. Ezequias Pires 

de Camargo, Presb. Oswaldo Pelegrini Fantasia, Rev. Edson Alcântara, Presb. 

Augusto Sérgio Vasconcelos Assumpção, Presb. Clóvis Barros de Góes, Rev. 

Evaneo de Oliveira Prado, Presb. Odair Martins, Rev. Eduardo Galasso Faria, 

Rev. Mário Sergio de Góis, Rev. Marcelo Branco, Presb. Carlos Henrique de 

Sousa. SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 17h10 

e reiniciada às 17h44. CONSENTIMENTO PARA RETIRAR-SE: Foi concedido às 

17h45, ao Rev. Dimas e Presb. Levy. REGISTRO DE AGRADECIMENTO: Ao 

acolhimento do Sínodo do ABC, do Presbitério do Ipiranga e da IPI do Cambuci. 

REGISTRO DE FALECIMENTO: Registra-se o falecimento do Rev. Albert 

Reasoner, missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos junto à IPI do 

Brasil. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: A presente ata foi lida e aprovada. 



ENCERRAMENTO: A 6ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil foi encerrada às 18h40 com o cântico do 

hino oficial da IPI do Brasil, “Um Pendão Real”, oração pelo Rev. Odilon e 

impetração da bênção pelo Rev. Venício. Para constar, eu, Rev. Valdinei 

Aparecido Ferreira, 2º secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e 

aprovada vai por mim assinada e pelos demais membros da diretoria presentes a 

esta reunião. 



ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI DO BRASIL 

– EXERCÍCIO 2007 – 2010 

 

Sessão de Instalação 

 

DATA, HORA E LOCAL: 26 de janeiro de 2007, com início às 20h00, no templo da 

Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Maringá, Av. Tiradentes, 853, 

centro, Maringá, PR. PRESIDENTE:  Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: Presb. 

Jonatas Silvas Meneses. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev. Assir 

Pereira, presidente; Rev. Silas Silveira, 1º vice-presidente; Presba. Eleni 

Rodrigues Mender Rangel, 3º vice-presidente; Presb. Jonatas Silva Meneses, 1º 

secretário; Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, 2º secretário. REPRESENTAÇÃO 

SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitério do ABC: Revs. Abimael Lara, e 

Eduardo Galasso Faria, Presbs. Irineu Bonadio e Eleni Rodrigues Mender Rangel; 

Presbitério do Ipiranga: Revs. Assir Pereira e Adilson de Souza Filho, Presbs. 

Moacir Húngaro e Ismael Cândido Mello; Presbitério Litoral Paulista: Revs. José 

André Sena e Paulo José de Carvalho Pires, Presbs. Adilson Antônio e  João 

Batista Ribeiro de Barros; Sínodo Brasil Central: Presbitério do Brasil Central: 

Revs. Misael Barboza e Lincoln Brasil Alves da Silva; Presbitério do Distrito 

Federal: Revs. Silas Silveira e Ézio Martins de Lima, Presbs. Marcos Aurélio Alves 

Jorge e Osmar Pereira Braga; Presbitério Mato Grosso: Revs. João Batista 

Azevedo e José Drailton da Silva; Presbitério Rondônia: Revs. Joaquim Francisco 

Ribeiro Neto e Ovídio Eliseu do Amaral; Sínodo Meridional: Presbitério 

Catarinense: Revs. Euclides Luiz do Amaral e Regina Niura Silva do Amaral; 

Presbitério de Londrina: Revs. Silas de Oliveira e João Marcos Martins Ribeiro, 

Presbs. Sônia Regina Machado dos Santos e Sidnei Luiz Tizziani; Presbitério 

Paranaense: Revs.  Francisco Elias Delfino e Ismael Salles Devidé; Presbitério Sul 

do Paraná: Revs. Carlos Fernandes Meier e Jean Carlos Selleti, Presbs. Salomão 

Bueno da Silva e Luiz Carlos Morosini; Sínodo Minas Gerais: Presbitério São 

Paulo-Minas: Revs. Antonio Teotônio da Silva e Walter Guilherme Ferreira Salles, 

Presbs.  Sérgio Ferreira de Lima e Valdir Luiz Dias; Presbitério Sudoeste de 



Minas: Revs. Juraci Moraes Cabral e Ablandino Saturnino de Souza; Presbitério 

Sul de Minas: Revs. Zaru Cassiano e Jonathan Domingues de Souza; Sínodo 

Nordeste: Presbitério Bahia: Rev. Gesiel Melo Silva; Presbitério Nordeste: Revs. 

Rubens Diender Oliveira Lima e Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior; 

Presbitério Pernambuco: Rev. Laércio Oscar da Silva Junior, Presb. Assuero 

Guerra de Moura; Presbitério Sergipe: Presb. Jonatas Silva Meneses; Sínodo 

Norte Paulistano: Presbitério Freguesia: Revs. Adalto Geraldo Beltrão e Wellington 

Ribeiro, Presb. Moacir Benvindo de Carvalho; Presbitério de Santana: Revs. José 

Aparecido dos Santos e Ricardo de Oliveira Souza, Presbs. Neide Oliveira Barros 

e Valter de Toledo; Sínodo Ocidental: Presbitério da Araraquarense: Revs. 

Adalgiso Pereira do Vale e Mário Sérgio de Góis, Presbs. Adair Sérgio Eduardo 

Camargo e Flávio Henrique Tabarini. Presbitério de Campinas: Revs. Valdemar de 

Souza e  Márcio Miranda de Oliveira, Presbs. Luiz Ribeiro da Silva e Djalma Terra 

Araújo; Presbitério Noroeste Paulista: Revs. Osmair Martins Garcia e Humberto 

Cabral Beloti, Presb. Abedias Queiroz Ribeiro; Presbitério do Oeste: Revs. Marcos 

Nunes da Silva e Émerson Orenha, Presb. Robson Timóteo Damasceno; Sínodo 

Oeste Paulista: Presbitério de Assis: Revs. Ari Botelho e Hélio Osmar Fernandes, 

Presb. João Olavo Almeida Prado de Oliveira; Presbitério Centro Oeste Paulista: 

Revs. Agnaldo Pereira Gomes e Ricardo José Bento, Presbas. Felícia Forte 

Sobrinha e Carmen Lúcia Carrion Cajal; Presbitério Presidente Prudente: Revs. 

Paulo de Melo Cintra Damião e Itamar Pereira da Silva, Presbs. Walter Signorini e 

Antônio Marcos Gonçalves; Sínodo Osasco: Presbitério Carapicuíba: Revs. Maria 

Gizélia de Oliveira Souza Rosa e Natã Jerônimo Braga, Presbs. José da Silva 

Oliveira e Mesache Antonio de Oliveira; Presbitério Novo Osasco: Revs. Márcio 

Alves Mota e Pedro Teixeira Filho, Presb. Milton Pereira Magalhães; Presbitério 

Osasco: Rev. Jairo Camilo e Paulo César de Souza, Presbs. Eduardo Gouvêa 

Mendonça e Etevaldo Barbosa Novaes; Sínodo Rio-São Paulo: Presbitério 

Fluminense: Rev. Francisco Carlos Monteiro dos Santos; Presbitério Rio de 

Janeiro: Revs. Carlos Augusto Prado de Oliveira e Antônio Fernandes da Rocha 

Neto, Presbs. Eliezer Lopes Jerônimo e Jessé Roechiling; Presbitério Rio Sul: 

Revs. Marcos Paulo de Oliveira e Rafael Lemos Viana, Presb. Heitor José 



Cerqueira; Presbitério Vale do Paraíba: Revs. Ernesto Aparecido Sossai e Esmael 

Salgado Arcas, Presb. Honélio Caetano Rodrigues; Sínodo São Paulo: Presbitério 

Leste Paulistano: Revs. João Luiz Furtado e Nilo Sérgio da Silva, Presbs. Anibal 

Martins e Lauro Brisola de Almeida; Presbitério Paulistano: Revs. Gilberto dos 

Santos Rodrigues e Geraldo Aparecido Cardoso dos Santos, Presbs. Abnaziel  

Ricardo de Freitas e William Ramos; Presbitério de São Paulo: Revs. Aury Vieira 

Reinaldet e Filippo Blancato, Presb. Paulo Rodrigues Costa: Sínodo Setentrional: 

Presbitério do Amazonas: Rev. Osvani de Oliveira Silva; Presbitério do Ceará: 

Rev. Rivaldo Bispo Oliveira; Presbitério do Norte: Rev. Samuel do Prado. Sínodo 

Sudoeste Paulista: Presbitério Central Paulista: Revs. Gessé Moraes de Araújo e 

Ricardo Bonfim Bruder, Presbs. Varlino Mariano de Souza e Noêmia Antunes 

Nascimento; Presbitério de Ourinhos: Revs. João Batista de Souza e Ademar 

Rogato, Presbs. Osmar da Silva e Marcos Gomes; Sínodo Sul de São Paulo: 

Presbitério de Sorocaba: Revs. Heitor Beranger Júnior e Edson Alcântara, Presbs. 

Oswaldo Pelegrini Fantasia e João Novaes Amaral; Presbitério Sul de São Paulo: 

Revs. Evâneo de Oliveira Prado e Ezequias Pires de Camargo, Presbs. Odair 

Martins e Cleidinei Gomes Prado; Presbitério de Votorantim: Revs. Jairo Honório 

Corrêa e Jonas Gonçalves, Presbs. Eduardo Wakamoto e Gerson de Melo; 

Sínodo Vale do Rio Paraná: Presbitério de Arapongas: Revs. Artêmio Langue 

Pauluci Júnior e Claudecir da Silva; Presbs. Arlindo da Silva Pinto e João 

Rodrigues; Presbitério Campo Grande: Revs. Renato Henrique e Sérgio Francisco 

dos Santos, Presb. Abinur Leopoldo de Campos; Presbitério de Maringá: Revs. 

Heitor Benedito de Oliveira Malvezzi e César Sória de Anunciação, Presbs. 

Valdenir dos Santos Corrêa e Rogério Rodrigues Salomão; Presbitério Mato 

Grosso do Sul: Revs. Ezequiel Luz e Rodson Ribeiro da Costa, Presb. José 

Lourenço da Silva Neto; Presbitério Norte do Paraná: Revs. João Batista de 

Moraes e Reinaldo Almeida dos Santos, Presbs. Moacir Enos Rosa e Elias César 

Nascimento Ferreira; Presbitério Oeste do Paraná: Revs. Ivan Silvério e Osni Dias 

de Andrade, Presbs. Jonas de Oliveira e Silva e Mario Ferreira Pinto Junior. 

AUSENTES: Presbitério Bandeirante e Presbitério de Botucatu. QUÓRUM: 

Havendo quórum, com a presença de 88 ministros e 64 presbíteros e a totalidade 



dos sínodos, o presidente declarou aberta a Sessão de Instalação da 5ª Reunião 

Ordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil do Exercício 2007-2010. DEMAIS 

PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário geral; Presb. Pedro 

Henrique dos Santos, administrador geral; Rev. José Ilson Venâncio, assistente do 

secretário geral, Rev. Othoniel Gonçalves, pastor jubilado do Presbitério 

Arapongas. CULTO PÚBLICO: Passa-se à celebração do Culto de Abertura, com 

a proclamação da Palavra pelo Rev. Othoniel Gonçalves, fundamentada em 2 

Coríntios 9.6 e Mateus 13. 1-9. POSSE DA NOVA DIRETORIA: Assumiu a 

presidência da cerimônia o secretário geral, Rev. Gerson Correia de Lacerda, que 

convidou o Rev. Silas Silveira para dar posse à nova diretoria. Com breve 

meditação no livro de 2 Reis 15 e oração, foi empossada a diretoria da Assembleia 

Geral para o quadriênio 2007-2010, assim constituída: Presidente - Rev. Assir 

Pereira, ministro do evangelho, brasileiro, nascido em Ubarana, Estado de São 

Paulo, no dia 20 de fevereiro de 1942, filho de José Francisco Pereira e Altina 

Pereira, portador de RG. 3.441.410 – SSP/SP e CPF 221.265.468-53, residente à 

av. Visconde de Ouro Preto, 51, Ap. 213, Consolação, São Paulo, SP; Primeiro 

vice-presidente - Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, ministro do evangelho, 

brasileiro, nascido na cidade de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, no dia 09 

de agosto de 1955 , filho de Luthero Cintra Damião e Maria José Damião, portador 

de RG. 7.380.619 – SSP/SP e CPF 015.401.118-57, residente à rua Siqueira 

Campos, 815, Centro, Presidente Prudente, SP; Segundo vice-presidente - 

Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel, psicóloga, brasileira, nascida na cidade 

de Santo André, Estado de São Paulo, no dia 08 de outubro de 1959, filha de 

Ezequiel Rodrigues e Florinda Torres Rodrigues, casada, portadora de RG. 

10.763.733 – SSP/SP e CPF 131.682.768-20, residente à rua da Fonte, 219, Apto. 

16, Bela Vista, Santo André, SP; Primeiro Secretário – Rev. Ézio Martins de Lima, 

ministro do evangelho, brasileiro, nascido na cidade de Jataí, estado de Goias, no 

dia 13 de agosto de 1974, filho de Olindo Martins de Souza e Diva Costa Souza, 

casado, portador do RG 21932 - SSP/GO e CPF 623.498.641-20, residente SGAS 

616 bloco “B” lote 113, Brasília, DF; Segundo secretário – Presb. Assuero Guerra 

de Moura, Servidor Público Estadual, brasileiro, nascido na cidade de Recife, 



estado de Pernambuco, no  dia 18 de julho de 1958, filho de José Guerra de Lira e 

Marlene Moura de Lira, casado, portador do RG 1.591.978  - SSP/PE   e CPF 

127.615.164-00, residente na rua Esmeraldino Bandeira, 375 Ap. 104, Graças, 

Recife, PE. ARROLAMENTO DE NOVO CONCÍLIO: Quanto ao Doc. AG 021/07 

(Do Sínodo Brasil Central, comunicando a organização do Presbitério Rondônia), 

resolve: Arrolar e dar assento ao Presbitério de Rondônia, do Sínodo Brasil 

Central. HORÁRIO DAS SESSÕES: Foi estabelecido o seguinte horário das 

sessões: das 9h00 às 12h30; das 14h00 às 17h30; das 20h00 às 22h30. 

ENCERRAMENTO: A sessão foi encerrada às 22h10, com oração e bênção pelo 

presidente. Para constar, eu, Rev. Ézio Martins de Lima, 1º secretário, lavrei a 

presente ata, que depois de lida e aprovada será por mim assinada e pelos 

demais membros da diretoria presentes a esta sessão. 

  

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI DO BRASIL 

– EXERCÍCIO 2007 – 2010 

1ª Sessão 

 

DATA, HORA E LOCAL: 27 de janeiro de 2007, com início às 09h00, no templo da 

Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Maringá, Av. Tiradentes, 853, 

centro, Maringá, PR. PRESIDENTE:  Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: Rev. Ézio 

Martins de Lima.  VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Presidente: Rev. 

Assir Pereira; 1º vice-presidente: Rev. Paulo de Melo Cintra Damião; 2º vice-

presidente: Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel; 1º secretário: Rev. Ézio 

Martins de Lima; 2º secretário: Presb. Assuero Guerra de Moura. 

REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitério do ABC: 

Revs. Abimael Lara e Eduardo Galasso Faria, Presbs. Irineu Bonadio e Eleni 

Rodrigues Mender Rangel; Presbitério do Ipiranga: Revs. Assir Pereira e Adilson 

de Souza Filho, Presbs. Moacir Húngaro e Ismael Cândido Mello; Presbitério 

Litoral Paulista: Revs. José André Sena e Paulo José de Carvalho Pires, Presbs. 

Adilson Antônio e João Batista Ribeiro de Barros; Sínodo Brasil Central: 

Presbitério do Brasil Central: Revs. Misael Barboza e Lincoln Brasil Alves da Silva; 



Presbitério do Distrito Federal: Revs. Silas Silveira e Ézio Martins de Lima, Presbs. 

Marcos Aurélio Alves Jorge e Osmar Pereira Braga; Presbitério Mato Grosso: 

Revs. João Batista Azevedo e José Drailton da Silva; Presbitério Rondônia: Revs. 

Joaquim Francisco Ribeiro Neto e Ovídio Eliseu do Amaral; Sínodo Meridional: 

Presbitério Catarinense: Revs. Euclides Luiz do Amaral e Regina Niura Silva do 

Amaral; Presbitério de Londrina: Revs. Silas de Oliveira e João Marcos Martins 

Ribeiro, Presbs. Sônia Regina Machado dos Santos e Sidnei Luiz Tizziani; 

Presbitério Paranaense: Revs.  Francisco Elias Delfino e Ismael Salles Devidé; 

Presbitério Sul do Paraná: Revs.  Carlos Fernandes Meier e Jean Carlos Selleti, 

Presbs. Salomão Bueno da Silva e Luiz Carlos Morosini; Sínodo Minas Gerais: 

Presbitério São Paulo-Minas: Revs. Antonio Teotônio da Silva e Walter Guilherme 

Ferreira Salles, Presbs.  Sérgio Ferreira de Lima e Valdir Luiz Dias. Presbitério 

Sudoeste de Minas: Revs. Juraci Moraes Cabral e Ablandino Saturnino de Souza; 

Presbitério Sul de Minas: Revs. Zaru Cassiano e Jonathan Domingues de Souza; 

Sínodo Nordeste: Presbitério Bahia: Rev. Gesiel Melo Silva, Presbitério Nordeste: 

Revs. Rubens Diender Oliveira Lima e Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior; 

Presbitério Pernambuco: Rev. Laércio Oscar da Silva Junior, Presb. Assuero 

Guerra de Moura; Presbitério Sergipe: Presb. Jonatas Silva Meneses; Sínodo 

Norte Paulistano: Presbitério Bandeirante: Revs. Fernando Bortolleto e Shirley 

Maria dos Santos Proença, Presb. Nelson Lacerda da Silva; Presbitério Freguesia: 

Revs. Adalto Geraldo Beltrão e Wellington Ribeiro, Presb. Moacir Benvindo de 

Carvalho; Presbitério de Santana: Revs. José Aparecido dos Santos e Ricardo de 

Oliveira Souza, Presbs. Neide Oliveira Barros e Valter de Toledo; Sínodo 

Ocidental: Presbitério da Araraquarense: Revs. Adalgiso Pereira do Vale e Mário 

Sérgio de Góis, Presbs. Adair Sérgio Eduardo Camargo e Flávio Henrique 

Tabarini. Presbitério de Campinas: Revs. Valdemar de Souza e Márcio Miranda de 

Oliveira, Presbs. Luiz Ribeiro da Silva e Djalma Terra Araújo; Presbitério Noroeste 

Paulista: Revs. Osmair Martins Garcia e Humberto Cabral Beloti, Presb. Abedias 

Queiroz Ribeiro; Presbitério do Oeste: Revs. Marcos Nunes da Silva e Émerson 

Orenha, Presb. Robson Timóteo Damasceno; Sínodo Oeste Paulista: Presbitério 

de Assis: Revs. Ari Botelho e Hélio Osmar Fernandes, Presb. João Olavo Almeida 



Prado de Oliveira; Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. Agnaldo Pereira 

Gomes e Ricardo José Bento, Presbas. Felícia Forte Sobrinha e Carmen Lúcia 

Carrion Cajal; Presbitério Presidente Prudente: Revs. Paulo de Melo Cintra 

Damião e Itamar Pereira da Silva, Presbs. Walter Signorini e Antônio Marcos 

Gonçalves; Sínodo Osasco: Presbitério Carapicuíba: Revs. Maria Gizélia de 

Oliveira Souza Rosa e Natã Jerônimo Braga, Presbs. José da Silva Oliveira e 

Mesache Antonio de Oliveira. Presbitério Novo Osasco: Revs. Márcio Alves Mota 

e Pedro Teixeira Filho, Presb. Milton Pereira Magalhães; Presbitério Osasco: 

Revs. Jairo Camilo e Paulo César de Souza, Presbs. Eduardo Gouvêa  Mendonça 

e Etevaldo Barbosa Novaes; Sínodo Rio-São Paulo: Presbitério Fluminense: Rev. 

Francisco Carlos Monteiro dos Santos; Presbitério Rio de Janeiro: Revs. Carlos 

Augusto Prado de Oliveira e Antônio Fernandes da Rocha Neto, Presbs. Eliezer 

Lopes Jerônimo e Jessé Roechiling; Presbitério Rio Sul: Revs. Marcos Paulo de 

Oliveira e Rafael Lemos Viana, Presb. Heitor José Cerqueira; Presbitério Vale do 

Paraíba: Revs. Ernesto Aparecido Sossai e Esmael Salgado Arcas, Presb. Honélio 

Caetano Rodrigues; Sínodo São Paulo: Presbitério Leste Paulistano: Revs. João 

Luiz Furtado e Nilo Sérgio da Silva, Presbs. Anibal Martins e Lauro Brisola de 

Almeida; Presbitério Paulistano: Revs. Gilberto dos Santos Rodrigues e Geraldo 

Aparecido Cardoso dos Santos, Presbs. Abnaziel  Ricardo de Freitas e William 

Ramos; Presbitério de São Paulo: Revs. Aury Vieira Reinaldet e Filippo Blancato, 

Presb. Paulo Rodrigues Costa: Sínodo Setentrional: Presbitério do Amazonas: 

Rev. Osvani de Oliveira Silva; Presbitério do Ceará: Rev. Rivaldo Bispo Oliveira; 

Presbitério do Norte: Rev. Samuel do Prado. Sínodo Sudoeste Paulista: 

Presbitério Central Paulista: Rev. Gessé Moraes de Araújo e Ricardo Bonfim 

Bruder, Presbs. Varlino Mariano de Souza e Noêmia Antunes Nascimento; 

Presbitério de Ourinhos: Revs. João Batista de Souza e Ademar Rogato, Presbs. 

Osmar da Silva e Marcos Gomes; Sínodo Sul de São Paulo: Presbitério de 

Sorocaba: Revs. Heitor Beranger Júnior e Edson Alcântara, Presbs. Oswaldo 

Pelegrini Fantasia e João Novaes Amaral; Presbitério Sul de São Paulo: Revs. 

Evâneo de Oliveira Prado e Ezequias Pires de Camargo, Presbs. Odair Martins e 

Cleidinei Gomes Prado; Presbitério de Votorantim: Revs. Jairo Honório Corrêa e 



Jonas Gonçalves, Presb. Eduardo Wakamoto e Gerson de Melo; Sínodo Vale do 

Rio Paraná: Presbitério de Arapongas: Revs. Artêmio Langue Pauluci Júnior e 

Claudecir da Silva; Presbs. Arlindo da Silva Pinto e João Rodrigues; Presbitério 

Campo Grande:  Revs.  Renato Henrique e Sérgio Francisco dos Santos, Presb. 

Abinur Leopoldo de Campos; Presbitério de Maringá: Revs. Eduardo Cristiano 

Vaine Cordeiro e César Sória de Anunciação, Presbs.Valdenir dos Santos Corrêa 

e Djalma Bastos César; Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. Ezequiel Luz e 

Rodson Ribeiro da Costa, Presb. José Lourenço da Silva Neto; Presbitério Norte 

do Paraná: Revs. João Batista de Moraes e Reinaldo Almeida dos Santos, Presbs. 

Moacir Enos Rosa e Elias César Nascimento Ferreira; Presbitério Oeste do 

Paraná: Revs. Ivan Silvério e Osni Dias de Andrade, Presbs. Jonas de Oliveira e 

Silva e Mario Ferreira Pinto Junior. AUSENTES: Presbitério de Botucatu. 

QUÓRUM: Havendo quórum, com a presença de 92 ministros, 63 presbíteros e a 

totalidade dos sínodos, o presidente declarou aberta a 1ª sessão da 5ª Reunião 

Ordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil do Exercício 2007-2010. DEMAIS 

PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário geral; Presb. Pedro 

Henrique dos Santos, administrador geral; Rev. José Ilson Venâncio, assistente do 

secretário geral. EXERCÍCIOS DEVOCIONAIS: Às 8h30, deu-se o início ao 

momento devocional, dirigido pelo Rev. Ezequiel Luz, presidente do Sínodo Vale 

do Rio Paraná. APROVAÇÃO DA ATA: Foi aprovado o adiamento da leitura e 

aprovação da ata de instalação. ASSESSORIA PARLAMENTAR: De acordo com 

o parágrafo 1º do Artigo 11 do Regimento Interno da Assembleia Geral, o 

presidente nomeou o Rev. Mário Ademar Fava para ocupar a função de assessor 

parlamentar. LEITURA DO REGIMENTO INTERNO: Foi feita leitura dos artigos 20 

a 40 do Regimento Interno da IPI do Brasil pelo Rev. Mário Ademar Fava, 

assessor parlamentar. DECISÕES: Quanto ao Doc. AG 008/07 (Da Diretoria da 

Assembleia Geral, apresentando proposta de lema e texto bíblico para a 5ª 

Reunião Ordinária da Assembleia Geral), Decide-se: Aprovar como lema da 

Assembleia Geral para o biênio 2007-2008 o texto de 2 Coríntios 9.6: “Quem 

semeia generosamente também colherá generosamente”. ENCAMINHAMENTO 

DOS LIVROS DE ATAS: Foram recebidos os seguintes livros de atas: Comissão 



Executiva da Assembleia Geral, Sínodo Borda do Campo, Sínodo Meridional, 

Sínodo Minas Gerais, Sínodo Norte Paulistano, Sínodo Ocidental, Sínodo Oeste 

Paulista, Sínodo Osasco, Sínodo Rio-São Paulo, Sínodo São Paulo, Sínodo 

Sudoeste Paulista, Sínodo Sul de São Paulo, Sínodo Vale do Rio Paraná, Sínodo 

Setentrional. Não foram entregues os livros de Atas dos Sínodos Brasil Central e 

Nordeste. ENTRADA DE DOCUMENTOS: AG 001/07 – Da Comissão Executiva 

da Assembleia Geral da IPI do Brasil, de 19/12/2005 e recebido na mesma data, 

encaminhando texto de esclarecimento ao Presbitério Fluminense sobre 

reciclagem acadêmica; AG 002/07 – Da Comissão Especial de Regulamentação 

de Artigos da Constituição da IPI do Brasil, de 8/10/2006 e recebido na mesma 

data, apresentando proposta de adequação de linguagem do Artigo 47 da 

Constituição da IPI do Brasil; AG 003/07 – Da Comissão Especial de 

Regulamentação de Artigos da Constituição da IPI do Brasil, de 20/11/2006 e 

recebido na mesma data, apresentando proposta de regulamentação do processo 

de reciclagem acadêmica (Art. 41 da Constituição da IPI do Brasil); AG 004/07 – 

Do Sínodo Sudoeste Paulista, de 28/11/2006 e recebido em 1º/12/2006, 

apresentando proposta a respeito do Planejamento 2007-2017 da IPI do Brasil; 

AG 005/07 – Do Sínodo Sudoeste Paulista, de 28/11/2006 e recebido em 

1º/12/2006, encaminhando solicitação de doação de imóvel da IPI do Brasil para a 

IPI de Campos Novos Paulista; AG 006/07 – Da Comissão Executiva da 

Assembleia Geral, de 4/12/2006 e recebido na mesma data, encaminhando 

documento do Presbitério do ABC a respeito de Manifesto do Presbitério Leste 

Paulistano contra decisão da Assembleia Geral da IPI do Brasil de filiação ao 

Conselho Mundial de Igrejas; AG 007/07 – Da Comissão Executiva da Assembleia 

Geral, de 4/12/2006 e recebido na mesma data, apresentando proposta de 

utilização dos rendimentos provenientes dos recursos advindos da venda da 

propriedade Chácara Bethel; AG 009/07 – Da Diretoria da Assembleia Geral, de 

10/1/2007 e recebido em 11/1/2007, solicitando autorização para elaboração de 

um novo plano de previdência privada; AG 010/07 – Do Sínodo Oeste Paulista, de 

21/12/2006 e recebido em 3/1/2007, encaminhando proposta de declaração sobre 

o homossexualismo; AG 011/07 – Do Sínodo Oeste Paulista, de 21/12/2006 e 



recebido em 3/1/2007, encaminhando proposta a respeito da contribuição das 

igrejas locais para a Assembleia Geral da IPI do Brasil; AG 012/07 – Do Sínodo 

Norte Paulistano, de 8/1/2007 e recebido na mesma data, encaminhando proposta 

para que as reuniões ordinárias da Assembleia Geral sejam realizadas no mês de 

julho; AG 013/07 – Do Sínodo Norte Paulistano, de 8/1/2007 e recebido na mesma 

data, encaminhando proposta de regulamentação dos Artigos 20 (inciso IV), 59 

(alínea C do parágrafo 1º) e 64 (alínea C do parágrafo único) da Constituição da 

IPI do Brasil; AG 014/07 – Do Sínodo Norte Paulistano, de 8/1/2007 e recebido na 

mesma data, encaminhando proposta de regulamentação de férias dos pastores; 

AG 015/07 – Do Sínodo Sudoeste Paulista, de 6/1/2007 e recebido em 8/1/2007, 

encaminhando proposta a respeito dos boletos de recolhimento da contribuição 

das igrejas locais para a tesouraria da IPI do Brasil; AG 016/07 – Da Comissão 

Executiva da Assembleia Geral, de 9/1/2007 e recebido na mesma data, 

apresentando indicações de nomeações para o exercício 2007/2010; AG 017/07 – 

Do Sínodo Meridional, de 8/1/2007 e recebido em 9/1/2007, encaminhando 

proposta a respeito do Projeto de Planejamento 2007-2017; AG 018/07 – Do 

Sínodo Meridional, de 8/1/2007 e recebido em 9/1/2007, encaminhando proposta 

de redução da taxa de contribuição das igrejas para a Assembleia Geral; AG 

019/07 – Do Sínodo das Minas Gerais, de 6/1/2007 e recebido em 9/1/2007, 

encaminhando solicitação de que a Assembleia Geral  ofereça alternativas aos 

presbitérios contrários à ordenação feminina; AG 020/07 – Do Sínodo das Minas 

Gerais, de 6/1/2007 e recebido em 9/1/2007, encaminhando manifestação de 

apoio ao Manifesto do Presbitério Leste Paulistano contra a decisão de filiação da 

IPI do Brasil ao Conselho Mundial de Igrejas; AG 021/07 – Do Sínodo Brasil 

Central, de 8/1/2007 e recebido em 9/1/2007, comunicando a organização do 

Presbitério Rondônia, e efetivada em 1º/12/2006; AG 022/07– Da Comissão 

Permanente de Exame de Contas e Auditoria, de 27/12/2006 e recebido em 

9/1/2007, apresentando relatório referente ao exercício encerrado em 31/12/2004; 

AG 023/07 – Da Diretoria da Assembleia Geral, de 10/1/2007 e recebido na 

mesma data, apresentando relatório de estudos a respeito da redução das 

contribuições das igrejas locais à Assembleia Geral da IPI do Brasil; AG 024/07 – 



Da Secretaria Geral, de 11/1/2007 e recebido na mesma data, relatório da 

Comissão Executiva da Assembleia Geral referente ao período 2005-2006; AG 

025/07 – Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 11/1/2007 e recebido 

na mesma data, encaminhando solicitação de doação de propriedade à IPI de 

Palmas, TO, e de estabelecimento de contrato de comodato com Sínodo Brasil 

Central o imóvel onde funciona o Ambulatório Evangélico de Palmas; AG 026/07– 

Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 11/1/2007 e recebido na mesma 

data, encaminhando recurso de Paulo Eduardo Leme dos Santos contra decisão 

da Comissão Executiva do Presbitério Freguesia; AG 027/07 – Da Comissão 

Executiva da Assembleia Geral, de 11/1/2007 e recebido na mesma data, 

encaminhando Manifesto do Presbitério Leste Paulistano contra decisão da 

Assembleia Geral de filiação da IPI do Brasil ao Conselho Mundial de Igreja e sua 

decisão a respeito do assunto; AG 028/07 – Da Comissão Executiva da 

Assembleia Geral, de 11/1/2007 e recebido na mesma data, encaminhando ações 

diretas de inconstitucionalidade contra artigos da Constituição da IPI do Brasil, 

acompanhado de parecer da Assessoria Jurídica a respeito do assunto; AG 

029/07 – Do Sínodo Nordeste, de 9/1/2007 e recebido em 11/1/2007, 

encaminhando proposta a respeito da divulgação de informações financeiras da 

IPI do Brasil; AG 030/07 – Do Sínodo Ocidental, de 9/1/2007 e recebido em 

11/1/2007, encaminhando proposta a respeito da contribuição das igrejas para a 

Assembleia Geral; AG 031/07 – Do Sínodo São Paulo, de 10/1/2007 e recebido 

em 11/1/2007, encaminhando manifestação de apoio do Presbitério Paulistano ao 

Manifesto do Presbitério Leste Paulistano contra decisão da Assembleia Geral de 

filiação da IPI do Brasil ao Conselho Mundial de Igrejas; AG 032/07 – Do Sínodo 

Setentrional, de 24/9/2003 (sic) e recebido em 11/1/2007, encaminhando 

solicitação do Presbitério do Amazonas de estudos a respeito da mudança de 

campo de ministros; AG 033/07 – Do Sínodo Setentrional, de 24/9/2003 (sic) e 

recebido em 11/1/2007, encaminhando proposta de estabelecimento de resolução 

a respeito dos deveres de tutores eclesiásticos de seminaristas; AG 034/07 – Do 

Sínodo Setentrional, de 24/9/2003 (sic) e recebido em 11/1/2007, encaminhando 

proposta de estabelecimento de resolução a respeito dos deveres dos 



seminaristas; AG 035/07 – Do Sínodo Setentrional, de 24/9/2003 (sic) e recebido 

em 11/1/2007, encaminhando consulta a respeito de eleição de tesoureiro e de 

secretário executivo; AG 036/07 – Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, 

de 11/1/2007 e recebido na mesma data, encaminhando solicitação da Fundação 

Eduardo Carlos Pereira a respeito de quatro apartamentos da IPI do Brasil em 

Londrina, PR; AG 037/07 – Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 

11/1/2007 e recebido na mesma data, encaminhando decisão de venda de 

garagens na rua Amaral Gurgel, 452; AG 038/07 – Da Comissão Especial de 

Ordenações Litúrgicas, de 19/12/2006 e recebido em 11/1/2007, apresentando 

relatório de trabalho; AG 039/07 – Da Comissão Especial de Planejamento, de 

10/1/2007 e recebido em 11/1/2007, apresentando relatório de trabalho; AG 

040/07 – Da Comissão Especial para Elaboração de Afirmação de Fé, de 

11/1/2007 e recebido na mesma data, apresentando relatório; AG 041/07 – Da 

Tesouraria da IPI do Brasil, de 11/1/2007 e recebido na mesma data, 

apresentando relatório; AG 042/07 – Da Comissão Permanente de Exame de 

Contas e Auditoria, de 17/1/2007 e recebido na mesma data, apresentando 

relatório referente aos anos de 2005 e 2006. NOMEAÇÃO DAS COMISSÕES DE 

TRABALHO: Foram nomeadas as seguintes comissões de trabalho: 1 - Comissão 

de Papéis e Consultas – I: Reva. Shirley Maria dos Santos Proença, Valdemar de 

Souza, Presba. Sônia Regina Machado dos Santos, Rev. Artêmio Langue Pauluci 

Júnior, Rev. Antônio Fernandes da Rocha Neto, Rev. Ari Botelho, Rev. Mário 

Sérgio de Gois, Presb. Walter Ferreira de Oliveira Filho, Rev. Jean Carlos Selleti, 

Presb. Antônio Marcos Gonçalves, Rev. Wellington Ribeiro, Presb. João Novaes 

do Amaral, Rev. Marcos Paulo de Oliveira, Presb. Sérgio Ferreira de Lima, Rev. 

Jairo Honório Corrêa, Rev. Ivan Silvério, Rev. Emerson Orenha, Reva. Maria 

Gizélia de Oliveira Souza Rosa, Rev. Ricardo Bonfim Bruder, Rev. Edy Francisco 

Machado, Presb. Marcos Gomes, Reva. Regina Niura Silva do Amaral; 2 - 

Comissão de Papéis e Consultas – II: Rev. Gessé Moraes de Araújo, Rev. 

Eduardo Galasso Faria, Rev. Marcos Nunes da Silva, Rev. Clayton Leal da Silva, 

Presb. Moacir Húngaro, Rev. Carlos Fernandes Meier, Rev. Paulo César de 

Sousa, Rev. Fernando Bortolleto Filho, Presb. Adair Sérgio Eduardo Camargo, 



Rev. Claudecir da Silva, Rev. José Rômulo de Magalhães Filho, Presba. Carmen 

Lúcia Carrion Cajal, Rev. Jonas Gonçalves, Rev. José Aparecido dos Santos, 

Presb. Nelson Silva Lara, Rev. Heitor Beranger Júnior, Presb. Robson Timóteo 

Damasceno, Rev. Itamar Pereira da Silva, Presb. Noêmia Antunes Nascimento, 

Rev. João Batista de Sousa, Rev. Reinaldo Almeida dos Santos, Rev. Ricardo de 

Oliveira Souza, Presb. Honélio Caetano Rodrigues; 3 - Comissão de Papéis e 

Consultas – III: Rev. João Luis Furtado, Presb. Walter Signorini, Rev. Silas de 

Oliveira, Presb. Moacir Benvindo de Carvalho, Rev. Ezequiel Luz, Presb. Luiz 

Ribeiro da Silva, Rev. Hélio Osmar Fernandes, Presb. Odair Martins, Rev. 

Joaquim Francisco Ribeiro Neto, Presb. Eliézer Lopes Jerônimo, Rev. Paulo José 

de Carvalho Pires, Presb. Osvaldo Pelegrini Fantasia, Rev. Adalgiso Pereira do 

Vale, Presb. Djalma Terra de Araújo, Rev. Laércio Oscar da Silva Júnior, Presb. 

Flávio Henrique Tabarini, Rev. Osni Dias de Andrade, Presb. Mesache Antônio de 

Oliveira, Rev. Márcio Alves Mota, Presb. Osmar da Silva, Rev. Osvani de Oliveira 

Silva, Presb. Varlino Mariano de Souza, Rev. Ademar Rogato, Presba. Felícia 

Forte Sobrinha; 4 - Comissão de Exame do Livro de Atas da Comissão Executiva 

da Assembleia Geral: Rev. Ricardo José Bento, Presba. Neide Oliveira Barros, 

Presb. Élvio de Mattos, Rev. Rubens Diender de Oliveira Lima, Rev. Gesiel Melo 

Silva, Presb. Salomão Bueno da Silva, Rev. Rodson Ribeiro da Costa, Presb. 

Eduardo Wakamoto; 5 - Comissão de Exame do livro de Atas do Sínodo Borda do 

Campo: Rev. Márcio Miranda de Oliveira, Rev. Antônio Teotônio da Silva, Presb. 

Sidnei Luiz Tizziani, Presb. Jonas de Oliveira e Silva, Rev. Sérgio Francisco dos 

Santos, Rev. Ovídio Eliseu do Amaral; 6 - Comissão de Exame do Livro de Atas 

do Sínodo Brasil Central: Rev. Abimael Lara, Rev. Nilo Sérgio da Silva, Presb. 

Valdir Luiz Dias, Rev. Osmair Martins, 7 - Comissão de Exame do Livro de Atas do 

Sínodo Meridional: Rev. Jairo Camilo, Rev. Geraldo Aparecido Cardoso dos 

Santos, Rev. Ovídio Elizeu do Amaral, Presb. Abedias Queiroz Ribeiro, Rev. 

Renato Henrique; 8 - Comissão de Exame do Livro de Atas do Sínodo das Minas 

Gerais: Rev. Adilson de Sousa Filho, Presb. Abinaziel Ricardo de Freitas, Rev. 

João Batista Azevedo, Presb. Carlos Alberto Hernandes, Presb. Gerson de Melo; 

9 - Comissão de Exame do Livro de Atas do Sínodo Nordeste: Presb. Luiz Carlos 



Morosini, Rev. Ezequias Pires de Camargo, Rev. Jonathan Domingues de Souza, 

Presb. João Olavo Almeida Prado Oliveira, Presb. Abinur Leopoldo de Campos; 10 

- Comissão de Exame do Livro de Atas do Sínodo Norte Paulistano: Rev. Juraci 

Moraes Cabral, Rev. Erivan Magno de Oliveira Fonseca, Presb. João Batista 

Ribeiro de Barros, Rev. Natã Jerônimo Braga, Presba. Cleidinei Gomes Prado; 11 

- Comissão de Exame do Livro de Atas do Sínodo Ocidental: Rev. Mizael Barbosa, 

Presb. Ismael Cândido Melo, Rev. Ismael Sales Devidé, Presb. José da Silva 

Oliveira, Presb. Arlindo da Silva Pinto; 12 - Comissão de Exame do Livro de Atas 

do Sínodo Oeste Paulista: Rev. Evâneo de Oliveira Prado, Rev. Gilberto dos 

Santos Rodrigues, Presb. Nelson Lacerda, Presb. Milton Pereira Magalhães, 

Presb. João Rodrigues; 13 - Comissão de Exame do Livro de Atas do Sínodo 

Osasco: Rev. Agnaldo Pereira Gomes, Presb. Adilson Antônio, Rev. Ablandino 

Saturnino de Souza, Rev. Francisco Carlos Monteiro dos Santos, Presb. 

Demétrios do Lago Pareja; 14 - Comissão de exame do Livro de Atas do Sínodo 

Rio-São Paulo: Rev. Francisco Elias Delfino, Rev. Adalto Geraldo Beltrão, Rev. 

João Batista de Moraes, Presb. Osmar Pereira Braga, Presb. Etevaldo Barbosa 

Novaes; 15 - Comissão de Exame do Livro de Atas do Sínodo São Paulo: Rev. 

Walter Guilherme Ferreira Salles, Presb. Brivaldo Brasilino Bueno, Presb. Heitor 

José Cerqueira, Presb. Elias César do Nascimento Ferreira; 16 - Comissão de 

Exame do Livro de Atas do Sínodo Setentrional: Rev. Carlos Augusto Prado de 

Oliveira, Rev. Zaru Cassiano, Presb. Marcos Aurélio Alves Jorge, Rev. Rafael 

Lemos Viana, Presb. Leandro Wayhs; 17 - Comissão de Exame do Livro de Atas 

do Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. Pedro Teixeira Filho, Presb. Valter de Toledo, 

Rev. Humberto Cabral Beloti, Presb. Aníbal Martins, Presb. Moacir Enos Rosa; 18 

- Comissão de Exame do Livro de Atas do Sínodo Sul de São Paulo: Rev. João 

Marcos Martins Ribeiro, Rev. José Drailton, Presb. Eduardo Gouvêa de 

Mendonça, Presb. Lauro Brisola de Almeida, Presb.  Mario Ferreira Pinto; 19 - 

Comissão de Exame do Livro de Atas do Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Edson 

Alcântara, Rev. Lincoln Brasil Alves da Silva, Presb. Irineu Bonadio, Presb. William 

Ramos; 20 - Comissão de Recepção e Diplomacia: Rev. César Sória Anunciação, 

Presb. Djalma Bastos César, Rev. Eduardo Cristiano Vaine Cordeiro, Presb. 



Valdenir dos Santos Corrêa. REGISTROS: Registra-se o telegrama do Rev. 

Matias Quintela de Souza saudando a Assembleia Geral da IPI do Brasil. 

SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa,  às 12h37, com 

uma oração pelo Rev. Ismael Salles Devidé,  para trabalho das comissões e foi 

reiniciada às 20h05, com um momento devocional. MEMBROS 

CORRESPONDENTES: Recebe-se como membros correspondentes, 

representando a Igreja Valdense Rio del Plata, o Rev. Pablo Rivoira e o líder leigo 

Roberto Garnier. MUDANÇA DE REPRESENTAÇÃO: Mudança de representação: 

Rev. Wellington Barboza Camargo toma assento na Assembleia Geral como 

delegado do Presbitério de Campinas no lugar do Rev. Valdemar de Souza. 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO: Foi feita apresentação do relatório estatístico pelo 

Rev. Wellington Camargo, da Assessoria de Estatística da IPI do Brasil. 

ENCERRAMENTO: A sessão foi encerrada às 20h45min, com oração pelo Rev. 

Adalgiso. Para constar, eu, Rev. Ézio Martins de Lima, 1º secretário, lavrei a 

presente ata, que depois de lida e aprovada será por mim assinada e pelos 

demais membros da diretoria presentes a esta sessão. 

 

  

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI DO BRASIL 

– EXERCÍCIO 2007 – 2010 

2ª Sessão 

 

DATA, HORA E LOCAL: 28 de janeiro de 2007, com início às 09h05, no templo da 

Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Maringá, av. Tiradentes, 853, 

centro,  Maringá, PR. PRESIDENTE:  Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: Rev. 

Ézio Martins de Lima.  VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Presidente: 

Rev. Assir Pereira; 1º vice-presidente: Rev. Paulo de Melo Cintra Damião; 2º vice-

presidente: Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel; 1º secretário: Rev. Ézio 

Martins de Lima; 2º secretário: Presb. Assuero Guerra de Moura. 

REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitério do ABC: 

Revs. Abimael Lara e Eduardo Galasso Faria, Presbs. Irineu Bonadio e Eleni 



Rodrigues Mender Rangel; Presbitério do Ipiranga: Revs. Assir Pereira e Adilson 

de Souza Filho, Presbs. Moacir Húngaro e Ismael Cândido Mello; Presbitério 

Litoral Paulista: Revs. José André Sena e Paulo José de Carvalho Pires, Presbs. 

Adilson Antônio e João Batista Ribeiro de Barros; Sínodo Brasil Central: 

Presbitério do Brasil Central: Revs. Misael Barboza e Lincoln Brasil Alves da Silva; 

Presbitério do Distrito Federal: Revs. Silas Silveira e Ézio Martins de Lima, Presbs. 

Marcos Aurélio Alves Jorge e Osmar Pereira Braga; Presbitério Mato Grosso: 

Revs. João Batista Azevedo e José Drailton da Silva; Presbitério Rondônia: Revs. 

Joaquim Francisco Ribeiro Neto e Ovídio Eliseu do Amaral; Sínodo Meridional: 

Presbitério Catarinense: Revs. Euclides Luiz do Amaral e Regina Niura Silva do 

Amaral; Presbitério de Londrina: Revs. Silas de Oliveira e João Marcos Martins 

Ribeiro, Presbs. Sônia Regina Machado dos Santos e Sidnei Luiz Tizziani; 

Presbitério Paranaense: Revs.  Francisco Elias Delfino e Ismael Salles Devidé; 

Presbitério Sul do Paraná: Revs.  Carlos Fernandes Meier e Jean Carlos Selleti, 

Presbs. Salomão Bueno da Silva e Luiz Carlos Morosini; Sínodo Minas Gerais: 

Presbitério São Paulo-Minas: Revs. Antonio Teotônio da Silva e Walter Guilherme 

Ferreira Salles, Presbs.  Sérgio Ferreira de Lima e Valdir Luiz Dias. Presbitério 

Sudoeste de Minas: Revs. Juraci Moraes Cabral e Ablandino Saturnino de Souza; 

Presbitério Sul de Minas: Revs. Zaru Cassiano e Jonathan Domingues de Souza; 

Sínodo Nordeste: Presbitério Bahia: Rev. Gesiel Melo Silva; Presbitério Nordeste: 

Revs. Rubens Diender Oliveira Lima e Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior; 

Presbitério Pernambuco: Rev. Laércio Oscar da Silva Junior, Presb. Assuero 

Guerra de Moura; Presbitério Sergipe: Presb. Jonatas Silva Meneses; Sínodo 

Norte Paulistano: Presbitério Bandeirante: Revs. Fernando Bortolleto e Shirley 

Maria dos Santos Proença, Presb. Nelson Lacerda da Silva; Presbitério Freguesia: 

Revs. Adalto Geraldo Beltrão e Wellington Ribeiro, Presb. Moacir Benvindo de 

Carvalho; Presbitério de Santana: Revs. José Aparecido dos Santos e Ricardo de 

Oliveira Souza, Presbs. Neide Oliveira Barros e Valter de Toledo; Sínodo 

Ocidental: Presbitério da Araraquarense: Revs. Adalgiso Pereira do Vale e Mário 

Sérgio de Góis, Presbs. Adair Sérgio Eduardo Camargo e Flávio Henrique 

Tabarini. Presbitério de Campinas: Revs. Valdemar de Souza e Márcio Miranda de 



Oliveira, Presbs. Luiz Ribeiro da Silva e Djalma Terra Araújo; Presbitério Noroeste 

Paulista: Revs. Osmair Martins Garcia e Humberto Cabral Beloti, Presb. Abedias 

Queiroz Ribeiro; Presbitério do Oeste: Revs. Marcos Nunes da Silva e Émerson 

Orenha, Presb. Robson Timóteo Damasceno; Sínodo Oeste Paulista: Presbitério 

de Assis: Revs. Ari Botelho e Hélio Osmar Fernandes, Presb. João Olavo Almeida 

Prado de Oliveira; Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. Agnaldo Pereira 

Gomes e Ricardo José Bento, Presbas. Felícia Forte Sobrinha e Carmen Lúcia 

Carrion Cajal; Presbitério Presidente Prudente: Revs. Paulo de Melo Cintra 

Damião e Itamar Pereira da Silva, Presbs. Walter Signorini e Antônio Marcos 

Gonçalves; Sínodo Osasco: Presbitério Carapicuíba: Revs. Maria Gizélia de 

Oliveira Souza Rosa e Natã Jerônimo Braga; Presbs. José da Silva Oliveira e 

Mesache Antonio de Oliveira. Presbitério Novo Osasco: Revs. Márcio Alves Mota 

e Pedro Teixeira Filho, Presb. Milton Pereira Magalhães; Presbitério Osasco: 

Revs. Jairo Camilo e Paulo César de Souza, Presbs. Eduardo Gouvêa Mendonça 

e Etevaldo Barbosa Novaes; Sínodo Rio-São Paulo: Presbitério Fluminense: Rev. 

Francisco Carlos Monteiro dos Santos; Presbitério Rio de Janeiro: Revs. Carlos 

Augusto Prado de Oliveira e Antônio Fernandes da Rocha Neto, Presbs. Eliezer 

Lopes Jerônimo e Jessé Roechiling; Presbitério Rio Sul: Revs. Marcos Paulo de 

Oliveira e Rafael Lemos Viana, Presb. Heitor José Cerqueira; Presbitério Vale do 

Paraíba: Revs. Ernesto Aparecido Sossai e Esmael Salgado Arcas, Presb. Honélio 

Caetano Rodrigues; Sínodo São Paulo: Presbitério Leste Paulistano: Revs. João 

Luiz Furtado e Nilo Sérgio da Silva, Presbs. Anibal Martins e Lauro Brisola de 

Almeida; Presbitério Paulistano: Revs. Gilberto dos Santos Rodrigues e Geraldo 

Aparecido Cardoso dos Santos, Presbs. Abnaziel  Ricardo de Freitas e William 

Ramos; Presbitério de São Paulo: Revs. Aury Vieira Reinaldet e Filippo Blancato, 

Presb. Paulo Rodrigues Costa: Sínodo Setentrional: Presbitério do Amazonas: 

Rev. Osvani de Oliveira Silva; Presbitério do Ceará: Rev. Rivaldo Bispo Oliveira; 

Presbitério do Norte: Rev. Samuel do Prado. Sínodo Sudoeste Paulista: 

Presbitério de Botucatu: Revs. Edy Francisco Machado e Clayton Leal da Silva, 

Presb. Nelson Silva Lara; Presbitério Central Paulista: Revs. Gessé Moraes de 

Araújo e Ricardo Bonfim Bruder, Presbs. Varlino Mariano de Souza e Noêmia 



Antunes Nascimento; Presbitério de Ourinhos: Revs. João Batista de Souza e 

Ademar Rogato, Presbs. Osmar da Silva e Marcos Gomes; Sínodo Sul de São 

Paulo: Presbitério de Sorocaba: Revs. Heitor Beranger Júnior e Edson Alcântara, 

Presbs. Oswaldo Pelegrini Fantasia e João Novaes Amaral; Presbitério Sul de São 

Paulo: Revs. Evâneo de Oliveira Prado e Ezequias Pires de Camargo, Presbs. 

Odair Martins e Cleidinei Gomes Prado; Presbitério de Votorantim: Revs. Jairo 

Honório Corrêa e Jonas Gonçalves, Presbs. Eduardo Wakamoto e Gerson de 

Melo; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presbitério de Arapongas: Revs. Artêmio 

Langue Pauluci Júnior e Claudecir da Silva, Presbs. Arlindo da Silva Pinto e João 

Rodrigues; Presbitério Campo Grande: Revs.  Renato Henrique e Sérgio 

Francisco dos Santos, Presb. Abinur Leopoldo de Campos; Presbitério de 

Maringá: Revs. Eduardo Cristiano Vaine Cordeiro e César Sória de Anunciação, 

Presbs. Valdenir dos Santos Corrêa e Djalma Bastos César; Presbitério Mato 

Grosso do Sul: Revs. Ezequiel Luz e Rodson Ribeiro da Costa, Presb. José 

Lourenço da Silva Neto; Presbitério Norte do Paraná: Revs. João Batista de 

Moraes e Reinaldo Almeida dos Santos, Presbs. Moacir Enos Rosa e Elias César 

Nascimento Ferreira; Presbitério Oeste do Paraná: Revs. Ivan Silvério e Osni Dias 

de Andrade, Presbs. Jonas de Oliveira e Silva e Mario Ferreira Pinto Junior. 

QUÓRUM: Havendo quórum, com a presença de 94 ministros, 67 presbíteros e a 

totalidade dos sínodos, o presidente declarou aberta a 2ª Sessão da 5ª Reunião 

Ordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil do Exercício 2007-2010. DEMAIS 

PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário geral; Presb. Pedro 

Henrique dos Santos, administrador geral; Rev. José Ilson Venâncio, assistente do 

secretário geral; Rev. Ademar Fava, assessor parlamentar. EXERCÍCIOS 

DEVOCIONAIS: Às 8h30 deu-se o início ao momento devocional, dirigido pelo 

Rev. Vagner Rodrigues Morais, presidente do Presbitério de Maringá. 

APROVAÇÃO DA ATA: Foi aprovado o adiamento da leitura e aprovação das atas 

de instalação e da 1ª sessão. SAUDAÇÃO DE VISITANTES: Recebeu-se como 

membro correspondente a Reva. Dra. Sheron Kay George, da Presbyterian 

Church of the United States of América (PCUSA), que falou ao plenário sobre as 

relações de parceria entre a sua igreja e a IPI do Brasil. RESOLUÇÕES: Quanto 



ao Documento AG 016/07 (Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, 

apresentando indicações de nomeações para o exercício 2007-2010), Revolve: 

Aprovar as seguintes nomeações para o exercício 2007-2010: Ministérios: Missão: 

Rev. Paulo de Melo Cintra Damião; Educação: Rev. Valdinei Aparecido Ferreira; 

Comunicação: Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel; Secretarias: 

Evangelização: Rev. Mário Sérgio de Góis; Diaconia: Rev. Ricardo José Bento; 

Família: Rev. Hélio Osmar Fernandes; Pastoral: Rev. Gessé Moraes de Araújo; 

Educação Teológica: Presb. Arnold Hermann Ferle; Educação Cristã: Rev. Jonas 

Furtado do Nascimento; Ensino Infantil, Básico e Superior: Presba. Adiloar Franco 

Zemuner; Música e Liturgia: Rev. Ismael Gomes Júnior; O Estandarte: Rev. 

Gerson Correia de Lacerda; Alvorada: Sheila Amorim Souza; Assessorias: 

Jurídica: Rev. Mário Ademar Fava; Estatística: Rev. Josué Pinto; Fundação 

Eduardo Carlos Pereira: Presbs. Arnold Hermann Ferle, Sérgio Ferreira de Lima e 

Wilson de Matos Silva, Revs. Kléber Nobre Queiroz, Enos Gomes da Silva, Filippo 

Blancato e Sérgio Francisco dos Santos; Conselho Fiscal: Titulares: Presbs. 

Walter Signorini, Luiz Ribeiro da Silva e Moacir Benvindo de Carvalho; Suplentes: 

Revs. Edson Alcântara e Luís Pereira de Souza, e Presb. Assuero Guerra de 

Moura; Representações: AIPRAL: Rev. Clayton Leal da Silva e Presba. Eleni 

Rodrigues Mender Rangel; AMIR (Aliança Mundial de Igrejas Reformadas): Rev. 

Assir Pereira; CELADEC: Rev. Jonas Furtado do Nascimento; CENACORA: Vera 

Maria Roberto e Rev. Edson Fabiano dos Santos; CESE: Presba. Eleni Rodrigues 

Mender Rangel e Rev. Marcos Nunes da Silva; CLAI (Conselho Latino-Americano 

de Igrejas): Revs. Assir Pereira e Gerson Correia de Lacerda, e Presba. Eleni 

Rodrigues Mender Rangel; CMI (Conselho Mundial de Igrejas): Rev. Assir Pereira; 

DIACONIA: Rev. Nenrod Douglas de Oliveira Santos e Diac. Joilda Menezes de 

Aquino; GTME: Rev. Jonas Furtado do Nascimento; IEPG Rudge Ramos: Rev. 

Clayton Leal da Silva e Leontino Farias dos Santos; IEPG São Leopoldo: Rev. 

Silas de Oliveira e Prof. José Adriano Filho; Missão Evangélica Caiuá: Revs. 

Jonas Furtado do Nascimento,  Edson Rios, Timóteo Carriker e Ezequiel Luz; 

Secretário Geral:  Rev. Gerson Correia de Lacerda, filho de Antônio Correia de 

Lacerda e de Suzana Rizzardi Lacerda, nascido no dia 08 de fevereiro de 1949, 



em Osasco, estado de São Paulo, casado, portador do CPF n.º  206.961.678-91 e 

do RG nº  4.455.208 –SSP/SP, residente à Av. Santo Antônio 473, Bela Vista, 

Osasco, São Paulo/SP, CEP 06086-075; Tesoureiro: Rev. Aury Vieira Reinaldet, 

filho de Jancer Nunes Reinaldet e de Felisbina Vieira Reinaldet, nascido no dia 29 

de julho de 1948, em Londrina, estado do Paraná, casado, portador do CPF nº  

242.338.038-00 e do RG nº  559. 134 –SSP/PR, residente à Rua Heitor Penteado, 

1540, Ap. 1A, Sumarezinho, São Paulo/SP, CEP 05438-200; e Administrador 

Geral: Presb. Pedro Henrique dos Santos, filho de Pedro Francolino dos Santos e 

Dirce Moraes dos Santos, nascido no dia 02 de novembro de 1970, em 

Umuarama, estado do Paraná, casado, portador do CPF nº 695.875.589-87, e do 

RG nº 4.564.259-3 - SSP/PR, residente à Rua Tonelero, 201 Ap. 132, Vila Ipojuca, 

São Paulo/SP, CEP 05056-000. SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: A 

sessão foi suspensa às 10h15 para trabalho das comissões, com oração pela 

Reva. Shirley Maria dos Santos Proença e reiniciada às 19h00 para realização de 

culto público. CULTO PÚBLICO E POSSE DAS LIDERANÇAS: O culto público foi 

realizado no ginásio de esportes do Centro Universitário de Maringá (CESUMAR) 

com a presença de irmãos e irmãs das igrejas jurisdicionadas ao Presbitério de 

Maringá. Pregou o Rev. Assir Pereira, fundamentado em 2 Coríntios 9.6.  Foram 

empossadas as lideranças nomeadas para ocupar os ministérios, secretarias, 

assessorias e representações  da IPI do Brasil para o período 2007 a 2010. 

ENCERRAMENTO: A sessão foi encerrada às 22h15, com oração e bênção pelo 

presidente. Para constar, eu, Rev. Ézio Martins de Lima, 1º secretário, lavrei a 

presente ata, que depois de lida e aprovada será por mim assinada e pelos 

demais membros da diretoria presentes a esta sessão. 

  

  

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI DO BRASIL 

– EXERCÍCIO 2007 – 2010 

3ª Sessão 

 

DATA, HORA E LOCAL: 29 de janeiro de 2007, com início às 8h30, no templo da 

Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Maringá, av. Tiradentes, 853, 



centro, Maringá, PR. PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: Rev. Ézio 

Martins de Lima.  VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Presidente: Rev. 

Assir Pereira; 1º vice-presidente: Rev. Paulo Melo Cintra Damião; 2º vice-

presidente: Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel; 1º secretário: Rev. Ézio 

Martins de Lima; 2º secretário Presb. Assuero Guerra de Moura. 

REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitério do ABC: 

Rev. Abimael Lara e Eduardo Galasso Faria, Presbs. Irineu Bonadio e Eleni 

Rodrigues Mender Rangel; Presbitério do Ipiranga: Revs. Assir Pereira e Adilson 

de Souza Filho, Presbs. Moacir Húngaro e Ismael Cândido Mello; Presbitério 

Litoral Paulista: Revs. José André Sena e Paulo José de Carvalho Pires, Presbs. 

Adilson Antônio e João Batista Ribeiro de Barros; Sínodo Brasil Central: 

Presbitério do Brasil Central: Revs. Misael Barboza e Lincoln Brasil Alves da Silva; 

Presbitério do Distrito Federal: Revs. Silas Silveira e Ézio Martins de Lima, Presbs. 

Marcos Aurélio Alves Jorge e Osmar Pereira Braga; Presbitério Mato Grosso: 

Revs. João Batista Azevedo e José Drailton da Silva; Presbitério Rondônia: Revs. 

Joaquim Francisco Ribeiro Neto e Ovídio Eliseu do Amaral; Sínodo Meridional: 

Presbitério Catarinense: Revs. Euclides Luiz do Amaral e Regina Niura Silva do 

Amaral; Presbitério de Londrina: Revs. Silas de Oliveira e João Marcos Martins 

Ribeiro, Presbs. Sônia Regina Machado dos Santos e Sidnei Luiz Tizziani; 

Presbitério Paranaense: Revs.  Francisco Elias Delfino e Ismael Salles Devidé; 

Presbitério Sul do Paraná: Revs.  Carlos Fernandes Meier e Jean Carlos Selleti, 

Presbs. Salomão Bueno da Silva e Luiz Carlos Morosini; Sínodo Minas Gerais: 

Presbitério São Paulo-Minas: Revs. Antonio Teotônio da Silva e Walter Guilherme 

Ferreira Salles, Presbs.  Sérgio Ferreira de Lima e Valdir Luiz Dias. Presbitério 

Sudoeste de Minas: Revs. Juraci Moraes Cabral e Ablandino Saturnino de Souza; 

Presbitério Sul de Minas: Revs. Zaru Cassiano e Jonathan Domingues de Souza; 

Sínodo Nordeste: Presbitério Bahia: Rev. Gesiel Melo Silva, Presbitério Nordeste: 

Revs. Rubens Diender Oliveira Lima e Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior; 

Presbitério Pernambuco: Rev. Laércio Oscar da Silva Junior, Presb. Assuero 

Guerra de Moura; Presbitério Sergipe: Rev. José Rômulo Magalhaes Filho, Presb. 

Jonatas Silva Meneses; Sínodo Norte Paulistano: Presbitério Bandeirante: Revs. 



Fernando Bortolleto e Shirley Maria dos Santos Proença, Presb. Nelson Lacerda 

da Silva; Presbitério Freguesia: Revs. Adalto Geraldo Beltrão e Wellington Ribeiro, 

Presb. Moacir Benvindo de Carvalho; Presbitério de Santana: Revs. José 

Aparecido dos Santos e Ricardo de Oliveira Souza, Presbs. Neide Oliveira Barros 

e Valter de Toledo; Sínodo Ocidental: Presbitério da Araraquarense: Revs. 

Adalgiso Pereira do Vale e Mário Sérgio de Góis, Presbs. Adair Sérgio Eduardo 

Camargo e Flávio Henrique Tabarini. Presbitério de Campinas: Revs. Valdemar de 

Souza e Márcio Miranda de Oliveira, Presbs. Luiz Ribeiro da Silva e Djalma Terra 

Araújo; Presbitério Noroeste Paulista: Revs. Osmair Martins Garcia e Humberto 

Cabral Beloti, Presb. Abedias Queiroz Ribeiro; Presbitério do Oeste: Revs. Marcos 

Nunes da Silva e Émerson Orenha, Presb. Robson Timóteo Damasceno; Sínodo 

Oeste Paulista: Presbitério de Assis: Revs. Ari Botelho e Hélio Osmar Fernandes, 

Presb. João Olavo Almeida Prado de Oliveira; Presbitério Centro Oeste Paulista: 

Revs. Agnaldo Pereira Gomes e Ricardo José Bento, Presbas. Felícia Forte 

Sobrinha e Carmen Lúcia Carrion Cajal; Presbitério Presidente Prudente: Revs. 

Paulo de Melo Cintra Damião e Itamar Pereira da Silva, Presbs. Walter Signorini e 

Antônio Marcos Gonçalves; Sínodo Osasco: Presbitério Carapicuíba: Revs. Maria 

Gizélia de Oliveira Souza Rosa e Natã Jerônimo Braga; Presbs. José da Silva 

Oliveira e Mesache Antonio de Oliveira. Presbitério Novo Osasco: Revs. Márcio 

Alves Mota e Pedro Teixeira Filho, Presb. Milton Pereira Magalhães; Presbitério 

Osasco: Revs. Jairo Camilo e Paulo César de Souza, Presbs. Eduardo Gouvêa 

Mendonça e Etevaldo Barbosa Novaes; Sínodo Rio - São Paulo: Presbitério 

Fluminense: Rev. Francisco Carlos Monteiro dos Santos; Presbitério Rio de 

Janeiro: Revs. Carlos Augusto Prado de Oliveira e Antônio Fernandes da Rocha 

Neto, Presbs. Eliezer Lopes Jerônimo e Jessé Roechiling; Presbitério Rio Sul: 

Revs. Marcos Paulo de Oliveira e Rafael Lemos Viana,  Presb. Heitor José 

Cerqueira; Presbitério Vale do Paraíba: Revs. Ernesto Aparecido Sossai e Esmael 

Salgado Arcas, Presb. Honélio Caetano Rodrigues; Sínodo São Paulo: Presbitério 

Leste Paulistano: Revs. João Luiz Furtado e Nilo Sérgio da Silva, Presbs. Anibal 

Martins e Lauro Brisola de Almeida; Presbitério Paulistano: Revs. Gilberto dos 

Santos Rodrigues e Geraldo Aparecido Cardoso dos Santos, Presbs. Abnaziel 



Ricardo de Freitas e William Ramos; Presbitério de São Paulo: Revs. Aury Vieira 

Reinaldet e Filippo Blancato, Presb. Paulo Rodrigues Costa: Sínodo Setentrional: 

Presbitério do Amazonas: Rev. Osvani de Oliveira Silva; Presbitério do Ceará: 

Rev. Rivaldo Bispo Oliveira; Presbitério do Norte: Rev. Samuel do Prado. Sínodo 

Sudoeste Paulista: Presbitério de Botucatu: Revs. Edy Francisco Machado e 

Clayton Leal da Silva, Presb. Nelson Silva Lara; Presbitério Central Paulista: Revs. 

Gessé Moraes de Araújo e Ricardo Bonfim Bruder, Presbs. Varlino Mariano de 

Souza e Noêmia Antunes Nascimento; Presbitério de Ourinhos: Revs. João 

Batista de Souza e Ademar Rogato, Presbs. Osmar da Silva e Marcos Gomes; 

Sínodo Sul de São Paulo: Presbitério de Sorocaba: Revs. Heitor Beranger Júnior e 

Edson Alcântara, Presbs. Oswaldo Pelegrini Fantasia e João Novaes Amaral; 

Presbitério Sul de São Paulo: Revs. Evâneo de Oliveira Prado e Ezequias Pires de 

Camargo, Presbs. Odair Martins e Cleidinei Gomes Prado; Presbitério de 

Votorantim: Revs. Jairo Honório Corrêa e Jonas Gonçalves, Presbs. Eduardo 

Wakamoto e Gerson de Melo; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presbitério de 

Arapongas: Revs. Artêmio Langue Pauluci Júnior e Claudecir da Silva, Presbs. 

Arlindo da Silva Pinto e João Rodrigues; Presbitério Campo Grande: Revs.  

Renato Henrique e Sérgio Francisco dos Santos, Presb. Abinur Leopoldo de 

Campos; Presbitério de Maringá: Revs. Eduardo Cristiano Vaine Cordeiro e César 

Sória de Anunciação, Presbs.Valdenir dos Santos Corrêa e Djalma Bastos César; 

Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. Ezequiel Luz e Rodson Ribeiro da Costa, 

Presb. José Lourenço da Silva Neto; Presbitério Norte do Paraná: Revs. João 

Batista de Moraes e Reinaldo Almeida dos Santos, Presbs. Moacir Enos Rosa e 

Elias César Nascimento Ferreira; Presbitério Oeste do Paraná: Revs. Ivan Silvério 

e Osni Dias de Andrade, Presbs. Jonas de Oliveira e Silva e Mario Ferreira Pinto 

Junior. QUÓRUM: Havendo quórum, com a presença de 96 ministros, 65 

presbíteros e com a representação da totalidade dos sínodos, o presidente 

declarou aberta a 3ª Sessão da 5ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da IPI 

do Brasil do Exercício 2007-2010. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de 

Lacerda, secretário geral; Presb. Pedro Henrique dos Santos, administrador geral; 

Rev. Mário Ademar Fava, assessor parlamentar; Rev. José Ilson Venâncio, 



assistente do secretário geral. EXERCÍCIOS DEVOCIONAIS: Às 8h37 deu-se o 

início ao momento devocional, dirigido pelo Rev. Marcelo Glória Gomes Paula, 

pastor da 1ª IPI de Maringá. APROVAÇÃO DA ATA: Aprovado o adiamento da 

leitura e aprovação da ata da 2ª sessão. RESOLUÇÕES: Quanto ao Documento 

AG 038/07 (Da Comissão Especial de Ordenações Litúrgicas, apresentando 

relatório referente aos temas rebatismo, ceia para crianças e cultos de cura), a 

respeito do rebatismo de membros provenientes da Igreja Católica Apostólica 

Romana, considerando: 1) As diferenças que separam a concepção, a liturgia e a 

intenção do batismo no catolicismo romano e na IPI do Brasil; 2) As fragilidades da 

educação cristã ministrada no âmbito do catolicismo romano; 3) A tradição 

presbiteriana independente de receber católicos romanos por meio do batismo e 

profissão de fé; Resolve: Reafirmar que o recebimento de pessoas provenientes 

da Igreja Católica Apostólica Romana seja feito por meio do batismo; contudo, 

considerando que: 4) Os elementos essenciais do batismo cristão estão presentes 

no batismo católico romano consistindo seu erro no excesso (elementos litúrgicos) 

e na intenção com que se batiza; 5) A eclesiologia protestante ensina que mesmo 

“as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro” (CFW, 

Cap. XXV, V); 6) O batismo, segundo nossa teologia, não é essencial para a 

salvação (Marcos 16.16); 7) Os reformadores (Lutero e Calvino) consideravam 

válido o batismo católico romano; 8) O Espírito de Deus sopra onde quer (João 

3.8), não ficando circunscrito aos muros denominacionais;  9) O respeito à 

consciência pessoal é uma das maiores riquezas que o protestantismo legou ao 

mundo moderno; Resolve: Receber extraordinariamente pessoas batizadas na 

Igreja Católica Apostólica Romana apenas por profissão de fé. Para a 

configuração de extraordinariedade, os seguintes itens deverão ser observados: 1. 

Que a iniciativa do pedido de dispensa de batismo seja da própria pessoa, 

podendo o Conselho aprovar ou não a dispensa levando em conta os seguintes 

itens: 1.1. Que a pessoa renuncie à intercessão de santos católicos romanos junto 

a Deus e qualquer outro elemento extra-bíblico presente no batismo ministrado por 

oficiante da Igreja Católica e confesse a validade do batismo feito em nome do 

Pai, do Filho e do Espírito Santo; 1.2. Que, preferencialmente, o pedido seja 



acompanhado da certidão de batismo emitida pela Igreja Católica Apostólica 

Romana; 1.3. Os demais critérios de exame da experiência de fé e maturidade 

espiritual aplicados aos candidatos batizados na infância na própria Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil aplicam-se ao caso em questão; 2. Caso a 

pessoa solicitante seja acompanhada de filhos menores ou tutelados, batizados na 

Igreja Católica Apostólica Romana, os mesmos deverão ser arrolados como 

membros da Igreja na mesma condição do solicitante.  A respeito da Ceia para 

crianças, resolve: a) Estender o convite ao Sacramento da Ceia do Senhor aos 

membros não professos; b) Que não há idade mínima para se começar a 

participar da Ceia do Senhor, mas é conveniente que a participação seja iniciada o 

mais cedo possível; c) Que o limite para participação na Ceia do Senhor sem que 

seja feita a pública profissão de fé é atingido com a maioridade civil, exceto para 

aqueles que são considerados juridicamente incapazes de exercer qualquer ato da 

vida civil; d) Que a igreja e os pais (ou representante legal dos pais) são 

responsáveis pela instrução, participação e acompanhamento dos membros não 

professos na Ceia do Senhor; e) Que o texto das ordenações litúrgicas, nos itens 

mencionados, seja re-escrito cuidando-se para eliminar qualquer ambigüidade.   

Resolve ainda aprovar as seguintes recomendações sobre o processo de 

implantação da ceia para membros não professos: 1. A inclusão dos membros não 

professos na Santa Ceia numa igreja local exige um processo de aprendizagem 

que deve ser gradativo e espontâneo. A igreja, com paciência, precisa ser 

instruída que não há na Bíblia argumentos contrários à participação de membros 

não professos na Ceia do Senhor; 2. A reflexão sobre a participação de membros 

não professos na Ceia do Senhor não pode ser limitada apenas à questão da 

criança. Tem de ser pensada de forma ampla e bíblica: o significado da Santa 

Ceia, Santa Ceia e Batismo, Santa Ceia e graça de Deus, Santa Ceia e a igreja, 

culto. 3. A inclusão dos membros não professos deve ser antecedida por reflexão 

sobre o tema. Sugerimos que os presbitérios reúnam as lideranças no âmbito de 

sua jurisdição para estudo, oração e discussão das melhores estratégias para 

implantação nas igrejas; 4. No âmbito das igrejas locais, deverão ser promovidas 

reuniões de estudo para a preparação de pais, membros não professos e 



professores de escola dominical visando à inclusão dos membros não professos 

na Ceia do Senhor; 5. É importante que os membros não professos participem da 

Ceia do Senhor em companhia e sob a orientação de seus pais ou da pessoa 

responsável, pois isto evidenciará a dimensão familiar no culto na Igreja; 6. A 

prática da participação dos membros não professos poderia começar com os pais 

levando junto de si seus filhos para participarem da Ceia do Senhor e ali 

repartirem com os filhos, se possível, o pão e o cálice (onde não for possível, os 

próprios pais devem tomar os elementos da Ceia e entregá-los aos seus filhos, 

dizendo ali mesmo de forma reverente e sintética do amor de Jesus por elas e de 

como é bom sermos povo de Deus!); 7. Sugerimos ainda que a Secretaria de 

Educação Cristã produza material de apoio para as igrejas versando sobre os 

seguintes temas: o significado da Santa Ceia, Santa Ceia e batismo, Santa Ceia e 

graça de Deus, Santa Ceia e a igreja, criança e reino de Deus, criança e igreja, 

criança e desenvolvimento espiritual, papel dos pais na educação cristã, e outros 

assuntos correlatos que venham a ser levantados a partir das necessidades das 

igrejas. Registro de voto contrário: Registraram voto contrário à decisão da 

Assembleia Geral referente aos temas do Rebatismo e Ceia para Crianças: Rev. 

Ablandino, do Presbitério Sudoeste de Minas; Rev. Jonathan e Rev. Zaru, ambos 

membros do Presbitério Sul de Minas.  Registraram voto contrário à decisão da 

Assembleia Geral referente ao tema Ceia para Crianças: Presb. Nelson Lacerda 

da Silva, do Presbitério Bandeirante; Presb. Lauro Brisola de Almeida, do 

Presbitério Leste Paulistano. Registrou o voto contrário o Presb. Aníbal Martins, do 

Presbitério Leste Paulistano, nos seguintes termos: “Registro o voto contrário ao 

ítem b), sobre o recebimento extraordinário de pessoas oriundas do catolicismo 

romano sem o batismo. E, quanto à Santa Ceia para membros menores por 

motivo pastoral, porque, concordando plenamente com o pacto da graça de Deus, 

pleno, dentro do comprometimento a vocação, dentro do espírito catecumenal”. A 

respeito dos cultos de cura, resolve aprovar o seguinte texto: Cultos de 

intercessão pela cura: “A intercessão para a cura de enfermidades físicas, 

emocionais e espirituais é parte essencial da vida da Igreja, que é chamada a 

continuar o ministério de Cristo, preocupando-se com a integridade espiritual, 



física e emocional das pessoas. Por meio dos Cultos de Intercessão, a Igreja 

realiza uma das faces de seu ministério como comunidade terapêutica. O 

elemento fundamental dos Cultos de Intercessão é a oração, cuja natureza 

essencial é aguardar a manifestação da ação de Deus, conforme a sua vontade. 

Os Cultos de Intercessão devem ser autorizados pelo Conselho e terão orientação 

do pastor. Esses cultos devem ser programados como cultos regulares de 

adoração para todas as pessoas e não apenas para os que buscam algum tipo de 

cura. Orações audíveis, cantadas, silenciosas e em grupo podem ser utilizadas 

bem como a oração com imposição de mãos e unção com óleo (Tg 5.14). Estas 

orações serão dirigidas pelo pastor, juntamente com outros oficiais e membros 

professos da Igreja. Tais orações devem se constituir como uma resposta à 

Palavra lida e proclamada, pois, “a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem 

vem por meio da pregação a respeito de Cristo” (Rm 10.17). As orações devem 

ser feitas levando em conta as ricas promessas de Deus, que incluem soluções 

para todas as necessidades humanas. Quando forem usadas orações 

acompanhadas da unção com óleo, a congregação deve ser cuidadosamente 

preparada para que não haja interpretações errôneas, como a de transferir poder 

ao óleo ou às mãos que foram impostas. As pessoas autorizadas a realizar a 

unção com óleo são exclusivamente os pastores, presbíteros (Tiago 5.14) e 

missionários (conforme a constituição da IPI do Brasil, Artigo 34, parágrafo 3º). Os 

membros professos que, reconhecidamente pela comunidade, receberam do 

Espírito Santo alguns dos dons mencionados em Romanos 12.3-8 e 1ª Coríntios 

12.1-14 voltados para a área de intercessão, devem utilizá-los com amor, 

sabedoria e prudência. A cura não deverá ser entendida como resultado da 

santidade, dedicação ou habilidade daqueles que oram, nem como uma operação 

mágica, mas como graça de Deus, concedida pelo poder do Espírito Santo e em 

nome de Jesus. Deve-se evitar a manipulação sobre a mente das pessoas, bem 

como promessas de que curas serão efetuadas, visto que Deus é soberano no 

seu agir e não pode ser manipulado. A igreja não deve valorizar a cura de 

enfermidades em detrimento da salvação das pessoas, este que é, de fato, o 

maior milagre que Deus opera no ser humano.” Ainda quanto ao Doc. AG 038/07, 



a AG resolve: 1) Que o material elaborado pela Comissão Especial de 

Ordenações Litúrgicas seja publicado e distribuído gratuitamente às igrejas, 

cabendo à Comissão Executiva da Assembleia Geral deliberar sobre o formato 

desta publicação; 2) Que a atual Comissão Especial de Ordenações Litúrgicas 

faça a revisão do texto das ordenações litúrgicas, apresentando-o à Comissão 

Executiva da Assembleia Geral para a aprovação e posterior publicação; 3) Que 

Comissão Especial de Ordenações Litúrgicas apresente à Assembleia Geral em 

sua próxima reunião ordinária um estudo aprofundado sobre o conteúdo e as 

formas de batismo. ENTRADA DE DOCUMENTO: Registra-se a entrada do livro 

de Atas do Sínodo Nordeste. PRORROGAÇÃO DO HORÁRIO REGIMENTAL: 

Prorroga-se o horário regimental até o término das discussões referentes aos 

temas das ordenações litúrgicas. SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: A 

sessão foi suspensa às 13h09 para o almoço, com oração pelo Rev. Ari Botelho, e 

reiniciada às 14h30. RESOLUÇÕES: Quanto ao Doc. AG 001/07 (Da Comissão 

Executiva da Assembleia Geral, encaminhando texto de esclarecimento remetido 

ao Presbitério Fluminense sobre reciclagem acadêmica), Resolve: Tomar 

conhecimento e arquivar. Quanto ao Doc. AG 002/07 (Da Comissão Especial de 

Regulamentação de Artigos da Constituição da IPI do Brasil, apresentando 

proposta de adequação de linguagem à regulamentação do Parágrafo 2º do Artigo 

47 da Constituição da IPI do Brasil), Resolve que a regulamentação do Parágrafo 

2º do Artigo 47 da Constituição da IPI do Brasil tenha a seguinte redação: “Para a 

licenciatura de candidatos não graduados em teologia: 1) Será exigido que o 

candidato: tenha, no mínimo, dez anos como membro da IPI do Brasil; tenha, no 

mínimo, quarenta anos de idade; tenha, no mínimo, dois mandatos como oficial 

(presbítero ou diácono) da IPI do Brasil; tenha uma formação de curso superior; 2) 

Será exigido que os presbitérios encaminhem o pedido a uma das instituições 

teológicas da IPI do Brasil, com cópias para seus respectivos sínodos e para a 

Secretaria de Educação Teológica; 3) Os candidatos sejam submetidos aos 

seguintes exames e provas por uma das instituições teológicas da IPI do Brasil 

para averiguação do saber teológico: a) Escrever uma monografia sobre um ponto 

da teologia reformada, dentre três temas indicados pela Congregação do 



Seminário, com no mínimo vinte e no máximo quarenta páginas, seguindo-se o 

modelo oferecido pelo próprio Seminário; b) Elaborar uma interpretação escrita de 

um texto bíblico (sem que se leve em conta as mesmas exigências para quem fez 

um curso completo de hebraico ou grego), dentre três textos indicados pela 

Congregação do Seminário, com no mínimo quinze e no máximo trinta páginas; c) 

Submeter-se a um exame escrito, elaborado pela Congregação do Seminário, 

mediante bibliografia indicada com antecedência, num total de 50 perguntas, 

valendo 0,20 pontos cada uma, exigindo-se a nota mínima de seis pontos para ser 

considerado aprovado, nas seguintes áreas: Bíblia (15 perguntas); Teologia (15 

perguntas); História da Igreja (10 perguntas), Filosofia/Sociologia (10 perguntas). 

4) Somente após receber um documento da Congregação do Seminário, 

informando da aprovação, é que os presbitérios darão início ao processo de 

licenciatura, com a devida homologação dos respectivos sínodos. 5) Da decisão 

da Congregação caberá recurso dos presbitérios junto aos sínodos e à 

Assembleia Geral da IPI do Brasil, conforme regulamentação do Processo 

Administrativo.” Quanto ao Doc. AG 003/07 (Da Comissão Especial de 

Regulamentação de Artigos da constituição da IPI do Brasil, apresentando 

proposta de regulamentação do processo de reciclagem acadêmica e recepção de 

ministros de outras denominações), Resolve: a) Estabelecer a seguinte 

regulamentação do processo de reciclagem de curso (Artigo 44, Parágrafo 1º e 

Artigo 47, Parágrafo 1º da Constituição da IPI do Brasil: “1) Os bacharéis em 

teologia, formados por seminários oficiais das denominações do “Ramo 

Presbiteriano”, deverão encaminhar seus pedidos de reciclagem, através dos seus 

presbitérios, a uma das instituições teológicas da Igreja, com cópias ao respectivo 

Sínodo e ao organismo responsável pela Educação Teológica da IPI do Brasil e 

farão cinco disciplinas, de quatro créditos cada uma, num total de 20. As 

disciplinas serão: a) História da IPIB; b) Legislação Eclesiástica (Constituição e 

Normas da IPIB) e quatro disciplinas a serem indicadas pela Congregação do 

Seminário; 2) Os bacharéis em teologia, formados por seminários oficiais das 

denominações do “Ramo Reformado”, deverão fazer o mesmo encaminhamento e 

as matérias do ponto 1 e mais uma matéria de quatro créditos na área de Teologia 



Sistemática, a ser definida pela Congregação do Seminário, num total de 24 

créditos; 3) Em todos os casos será exigido que o candidato tenha concluído o 

curso médio do ensino regular, que o curso teológico tenha sido em caráter 

presencial com duração mínima de 1600 hora/aula e apresentação de exegese e 

monografia.” b) Estabelecer a seguinte regulamentação para recepção de 

ministros de outras denominações (Artigo 41 da Constituição da IPI do Brasil): “1) 

Que seja observado o Art 41 da Constituição da IPI do Brasil para os que vierem 

do “Ramo Presbiteriano”, desde que tenham tido, no mínimo, três anos de 

ministério em uma das denominações. Os presbitérios deverão encaminhar o 

pedido de homologação da decisão, aos seus respectivos sínodos; 2) Que seja 

observado o mesmo procedimento para os que vierem das Famílias Reformada, 

Anglicana, Luterana, Metodista e Batista, desde que tenham tido, no mínimo, cinco 

anos de ministério pastoral em uma das denominações; 3) Em ambos os casos 

que se exija do pretendente a comprovação de sua ordenação ao ministério 

pastoral.” Quanto ao Doc. AG 009/07 (Da Diretoria da Assembleia Geral, 

solicitando autorização para elaboração de um novo plano de previdência 

privada), Resolve: Delegar à Comissão Executiva da Assembleia Geral, depois de 

estudos técnicos viabilizados por profissionais qualificados, competência para 

contratar empresa de plano de previdência em substituição à Brasil-Prev. 

SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 18h32 para o 

jantar e reiniciada às 20h30, com o cântico “Adorai, em Majestade”. RELATÓRIO 

DA COMISSÃO DE RECEPÇÃO E DIPLOMACIA: Registra-se a presença durante 

os trabalhos da Assembleia Geral dos seguintes irmãos: Rev. Florisval Carbona 

Costa, do Presbitério Sul de São Paulo; Reva Sheron Kay. George, da Igreja 

Presbiteriana dos Estados Unidos; Rev. João Rodrigues, do Presb. Maringá, e sua 

esposa Carmem de Souza Rodrigues e filha, Carmem Rodrigues Peates; Rev. 

Saulo de Melo, do Presbitério de Maringá; Rev. Arlindo Ribeiro Junior, do 

Presbitério Distrito Federal; Rev. Josué Xavier, do Presbitério São Paulo; Presba. 

Isva Ruth dos Santos Xavier, da 1ª IPI de São Paulo; Rev. Davi Diniz Andrade, da 

IPI Cândido Mota; Elci Neves Fava; Rev. Wellington Barbosa de Camargo, do 

Presbitério de Campinas; Rev.  Audenir Almeida Cristófano, do Presbitério de 



Londrina; Rev. Pablo Rivoira, da Igreja Evangélica Valdense do Rio del Prata; 

Roberto Garnier, da Igreja Evangélica Valdense do Rio del  Prata; Miss. Gideone 

Nascimento de Oliveira; Rev. Ismael Gomes Junior, sua esposa Cybelle Prado 

Andrade Amaral Gomes e filho Pedro Pardo Amaral Gomes, do Presbitério de 

Botucatu; Presb. Arnold Hermann Ferle, da Fundação Eduardo Carlos Pereira; 

Presb. Daltro Izídio dos Santos, coordenador Nacional de Adultos; Rev. Ludgero 

Bornilla Morais, secretario executivo da Igreja Presbiteriana do Brasil; Rev. 

Roberto Brasileiro Silva, presidente do Supremo Concilio da Igreja Presbiteriana 

do Brasil. SAUDAÇÃO DE VISITANTES: Os Revs. Roberto Brasileiro da Silva e 

Ludgero Bornilha Morais, respectivamente presidente e secretário executivo da 

Igreja Presbiteriana do Brasil, saudaram a Assembleia Geral da IPI do Brasil. 

Quanto ao Doc. AG 005/07 (Do Sínodo Sudoeste Paulista, encaminhando 

solicitação de doação de imóvel da IPI do Brasil para a IPI de Campos Novos 

Paulista), Resolve: Transferir o imóvel localizado à rua Sete de Setembro, 455, em 

Campos Novos Paulista, SP, que se encontra em nome da IPI do Brasil, conforme 

escritura registrada no livro de número 046-E, páginas 169 e verso, do Oficial de 

Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de Campos Novos 

Paulista, SP, para a IPI de Campos Novos Paulista, CNPJ 54.710.835/0001-64, 

outorgando poderes específicos para este fim ao Presbítero Moisés da Silva 

Nogueira, brasileiro, casado, autônomo, portador do CPF 003.696.128-09, RG 

11090706 – SSP/SP, residente e domiciliado à rua Sete de Setembro 455, 

Campos Novos Paulista, SP. Quanto ao Doc. AG 007/07 (Da Comissão Executiva 

da Assembleia Geral, apresentando proposta de utilização dos rendimentos 

provenientes dos recursos advindos da venda da propriedade Chácara Bethel), 

Resolve: 1) Aplicar os recursos da venda da propriedade Chácara Bethel na 

aquisição de imóveis rentáveis em diferentes lugares; 2) Durante dois anos, 

aplicar os rendimentos obtidos com tais imóveis na consolidação de um fundo 

patrimonial formado por outros imóveis rentáveis;  3) Depois de dois anos, utilizar 

os rendimentos provenientes de tais imóveis da seguinte maneira:  a) 50% para 

reaplicação no fundo patrimonial;  b) 30% em projetos aprovados pela Secretaria 

de Diaconia; conforme regulamentação a ser estabelecida pela Comissão 



Executiva da Assembleia Geral; sendo que 50% deste valor seja obrigatoriamente 

destinado a Bethel; c) 20% em projetos a serem aprovados pela Comissão 

Executiva da Assembleia Geral, conforme regulamentação a ser estabelecida por 

ela. REGISTRO DE VOTO CONTRÁRIO: Registraram voto contrário à decisão os 

Revs. Eduardo Galasso Faria e Erivam Magno de Oliveira Fonseca Júnior “por 

entender que tais recursos deveriam ser aplicadas integralmente em missões e 

diaconia”. PRORROGAÇÃO DO HORÁRIO REGIMENTAL: Prorrogou-se o horário 

regimental até às 23h00. Quanto ao Doc. AG 012/07 (Do Sínodo Norte Paulistano, 

encaminhando proposta para que as reuniões ordinárias da Assembleia Geral 

sejam realizadas no mês de julho), Resolve: a) realizar a reunião ordinária de 

2009 no mês de julho; b) que a Comissão de Papeis e Consultas que tratou Doc. 

AG 012/07, elabore uma proposta de emenda constitucional sobre o assunto , 

apresentando-a na próxima sessão. AUTORIZAÇÃO PARA SE RETIRAREM: Às 

9h10 foi concedida autorização para se retirarem o Presb. Salomão Bueno da 

Silva  e ao Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues, tendo orado o Rev. Misael pela 

vida do Sr. Alcides, pai do rev. Gilberto, que foi vítima de um acidente na cidade 

de São Paulo; às 14h35, ao Presb. Jessé Roeching, por motivo de doença de seu 

sogro, tendo orado o Rev. Ovídio Elizeu do Amaral, pela saúde do enfermo e pela 

viagem do referido presbítero; às 22h10, ao Presb. Mário Ferreira Pinto Junior, 

Presb. Elias César Nascimento Ferreira e ao Presb. Flavio Henrique Tabarini. 

ENCERRAMENTO: A 3ª sessão foi encerrada às 23h09, com oração e bênção 

pela Reva. Maria Gizélia. Para constar, eu, Rev. Ézio Martins de Lima, 1º 

secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será por mim 

assinada e pelos demais membros da diretoria presentes a esta sessão. 

  

  

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI DO BRASIL 

– EXERCÍCIO 2007 – 2010 

4ª Sessão 

 

DATA, HORA E LOCAL: 30 de janeiro de 2007, com início às 9h02, no templo da 

Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Maringá, av. Tiradentes, 853, 



Maringá, PR. PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira; SECRETÁRIO: Rev. Ézio Martins 

de Lima.  VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Presidente – Rev. Assir 

Pereira; 1º vice-presidente – Rev. Paulo Melo Cintra Damião; 2º vice-presidente – 

Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel; 1º secretário – Rev. Ézio Martins de 

Lima; 2º secretário – Presb. Assuero Guerra de Moura. REPRESENTAÇÃO 

SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitério do ABC: Revs. Abimael Lara e 

Eduardo Galasso Faria, Presbs. Irineu Bonadio e Eleni Rodrigues Mender Rangel; 

Presbitério do Ipiranga: Revs. Assir Pereira e Adilson de Souza Filho, Presbs. 

Moacir Húngaro e Ismael Cândido Mello; Presbitério Litoral Paulista: Revs. José 

André Sena e Paulo José de Carvalho Pires, Presbs. Adilson Antônio e João 

Batista Ribeiro de Barros; Sínodo Brasil Central: Presbitério do Brasil Central: 

Revs. Misael Barboza e Lincoln Brasil Alves da Silva; Presbitério Distrito Federal: 

Revs. Silas Silveira e Ézio Martins de Lima, Presbs. Marcos Aurélio Alves Jorge e 

Osmar Pereira Braga; Presbitério Mato Grosso: Revs. João Batista Azevedo e 

José Drailton da Silva; Presbitério Rondônia: Revs. Joaquim Francisco Ribeiro 

Neto e Ovídio Eliseu do Amaral; Sínodo Meridional: Presbitério Catarinense: Revs. 

Euclides Luiz do Amaral e Regina Niura Silva do Amaral; Presbitério de Londrina: 

Revs. Silas de Oliveira, e João Marcos Martins Ribeiro, Presbs. Sônia Regina 

Machado dos Santos e Sidnei Luiz Tizziani; Presbitério Paranaense: Revs. 

Francisco Elias Delfino e Ismael Salles Devidé; Presbitério Sul do Paraná: Revs. 

Carlos Fernandes Meier e Jean Carlos Selleti, Presb. Luiz Carlos Morosini; Sínodo 

Minas Gerais: Presbitério São Paulo-Minas: Revs. Antonio Teotonio da Silva e 

Walter Guilherme Ferreira Salles, Presbs.  Sérgio Ferreira de Lima e Valdir Luiz 

Dias. Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. Juraci Moraes Cabral e Ablandino 

Saturnino de Souza; Presbitério Sul de Minas: Revs. Zaru Cassiano e Jonathan 

Domingues de Souza; Sínodo Nordeste: Presbitério Bahia: Rev. Gesiel Melo Silva; 

Presbitério Pernambuco: Rev. Laércio Oscar da Silva Junior, Presb. Assuero 

Guerra de Moura; Presbitério Nordeste: Revs. Rubens Diender Oliveira Lima e 

Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior; Presbitério Sergipe: Rev. José Rômulo 

Magalhães; Presb. Jonatas Silva Meneses; Sínodo Norte Paulistano: Presbitério 

Bandeirante: Revs. Fernando Bortolleto Filho e Shirley Maria dos Santos Proença, 



Presb. Nelson Lacerda da Silva; Presbitério de Santana: Revs. José Aparecido 

dos Santos e Ricardo de Oliveira Souza, Presbs. Neide Oliveira Barros e Valter de 

Toledo; Presbitério Freguesia: Revs. Adalto Geraldo Beltrão e Wellington Ribeiro, 

Presb. Moacir Benvindo de Carvalho; Sínodo Ocidental: Presbitério da 

Araraquarense: Revs. Adalgiso Pereira do Vale e Mário Sérgio de Góis, Presb. 

Adair Sérgio Eduardo Camargo; Presbitério de Campinas: Revs. Valdemar de 

Souza e Márcio Miranda de Oliveira, Presbs. Luiz Ribeiro da Silva e Djalma Terra 

Araújo; Presbitério do Oeste: Revs. Marcos Nunes da Silva e Émerson Orenha, 

Presb. Robson Timóteo Damasceno; Presbitério Noroeste Paulista: Revs. Osmair 

Martins Garcia e Humberto Cabral Beloti, Presb. Abedias Queiroz Ribeiro; Sínodo 

Oeste Paulista: Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. Agnaldo Pereira Gomes e 

Ricardo José Bento, Presbsa. Felicia Forte Sobrinha e Carmen Lúcia Carrion 

Cajal; Presbitério de Assis: Revs. Ari Botelho e Hélio Osmar Fernandes, Presb.

 João Olavo Almeida Prado de Oliveira; Presbitério Presidente Prudente: 

Revs. Paulo de Melo Cintra Damião e Itamar Pereira da Silva, Presbs. Walter 

Signorini e Antônio Marcos Gonçalves; Sínodo Osasco: Presbitério Carapicuíba: 

Revs. Maria Gizélia de Oliveira Souza Rosa e Natã Jerônimo Braga, Presbs. José 

da Silva Oliveira e Mesache Antonio de Oliveira; Presbitério Novo Osasco: Revs. 

Márcio Alves Mota e Pedro Teixeira Filho, Presb. Milton Pereira Magalhães; 

Presbitério Osasco: Revs. Jairo Camilo e Paulo César de Souza, Presbs. Eduardo 

Gouvêa Mendonça e Etevaldo Barbosa Novaes; Sínodo Rio-São Paulo: 

Presbitério Fluminense: Rev. Francisco Carlos Monteiro dos Santos; Presbitério 

Rio de Janeiro: Revs. Carlos Augusto Prado de Oliveira e Antônio Fernandes da 

Rocha Neto, Presb. Eliezer Lopes Jerônimo; Presbitério Rio Sul: Revs. Marcos 

Paulo de Oliveira e Rafael Lemos Viana, Presb. Heitor José Cerqueira; Presbitério 

Vale do Paraíba: Revs. Ernesto Aparecido Sossai e Esmael Salgado Arcas, Presb. 

Honélio Caetano Rodrigues; Sínodo São Paulo: Presbitério de São Paulo: Revs. 

Aury Vieira Reinaldet e Filippo Blancato, Presb. Paulo Rodrigues Costa: 

Presbitério Leste Paulistano: Revs. João Luiz Furtado e Nilo Sérgio da Silva, 

Presbs. Anibal Martins e Lauro Brisola de Almeida; Presbitério Paulistano: Rev. 

Geraldo Aparecido Cardoso dos Santos, Presbs. Abnaziel Ricardo de Freitas e 



William Ramos; Sínodo Setentrional: Presbitério do Ceará: Rev. Rivaldo Bispo 

Oliveira; Presbitério do Amazonas: Rev. Osvani de Oliveira Silva; Presbitério do 

Norte: Samuel do Prado; Sínodo Sudoeste Paulista: Presbitério de Botucatu: 

Revs. Edy Francisco Machado e Clayton Leal da Silva; Presb. Nelson Silva Lara; 

Presbitério Central Paulista: Revs. Gessé Moraes de Araújo e Ricardo Bonfim 

Bruder, Presbs. Varlino Mariano de Souza e Noêmia Antunes Nascimento; 

Presbitério de Ourinhos: Revs. João Batista de Souza e Ademar Rogato, Presbs. 

Osmar da Silva e Marcos Gomes; Sínodo Sul de São Paulo: Presbitério de 

Sorocaba: Revs. Heitor Beranger Júnior e Lysias Oliveira Santos, Presbs.Oswaldo 

Pelegrini Fantasia e João Novaes Amaral; Presbitério de Votorantim: Revs. Jairo 

Honório Corrêa e Jonas Gonçalves, Presbs. Eduardo Wakamoto e Gerson de 

Melo; Presbitério Sul de São Paulo: Revs. Evâneo de Oliveira Prado e Ezequias 

Pires de Camargo, Presbs. Odair Martins e Cleidinei Gomes Prado; Sínodo Vale 

do Rio Paraná: Presbitério Campo Grande: Revs.  Renato Henrique e Sérgio 

Francisco dos Santos, Presb. Abinur Leopoldo de Campos; Presbitério de 

Arapongas: Revs. Claudecir da Silva e Artêmio Langue Pauluci Júnior, Presbs. 

Arlindo da Silva Pinto e João Rodrigues; Presbitério de Maringá: Revs. Eduardo 

Cristiano Vaine Cordeiro e César Sória de Anunciação, Presbs.Valdenir dos 

Santos Corrêa e Djalma Bastos César; Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. 

Ezequiel Luz e Rodson Ribeiro da Costa, Presb. José Lourenço da Silva Neto; 

Presbitério Norte do Paraná: Revs. João Batista de Moraes e Reinaldo Almeida 

dos Santos, Presb. Moacir Enos Rosa; Presbitério Oeste do Paraná: Revs. Ivan 

Silvério e Osni Dias de Andrade, Presb. Jonas de Oliveira e Silva. QUÓRUM: 

Havendo quorum, com a presença de 96 ministros,  59    presbíteros e a totalidade 

dos sínodos, o presidente declarou aberta a 4ª Sessão da 5ª Reunião Ordinária da 

Assembleia Geral da IPI do Brasil do Exercício 2007-2010. DEMAIS 

PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário geral; Presb. Pedro 

Henrique dos Santos, administrador geral; Rev. Mário Ademar Fava – Assessor 

Jurídico; Rev. José Ilson Venâncio, assistente do secretário geral. EXERCÍCIOS 

DEVOCIONAIS: Às 8h34 deu-se o início do momento devocional, conduzido pelo 

Rev. Paulo de Melo Cintra Damião. Orou o Rev. Ablandino, do Presbitério Sul de 



Minas. Após cânticos e meditação no Salmo 19, orou o Rev. Paulo. APROVAÇÃO 

DE ATAS: Foram lidas e aprovadas as atas da Sessão de Instalação, da 1ª e da 

2ª Sessões. RESOLUÇÃO: Resolve que, a partir desta 5ª Reunião da Assembleia 

Geral, as atas contenham um cabeçalho histórico, enumerando as reuniões do 

Grande Sínodo e do Supremo Concílio. SAUDAÇÃO DE VISITANTES: Os 

membros da mesa diretora da Igreja Evangélica Valdense do Sínodo do Rio da 

Prata, Rev. Pablo Rivoira e Roberto Garnier, saúdam a Assembleia Geral, 

apresentando um breve histórico da chegada dos valdenses à região do Rio de La 

Plata, relatando as ações de sua igreja. O Rev. Wu Tu Hsing, do Presbitério da 

Igreja Presbiteriana de Formosa no Brasil representante da Igreja Presbiteriana 

em Taiwan, saúda o Concílio, agradecendo a intervenção da IPI do Brasil junto às 

igrejas reformadas em todo mundo, a fim de que Taiwan fosse reconhecido pela 

Organição Mundial de Saúde, quando enfrentava a grave crise gripe aviária que 

atingiu a Ásia. RESOLUÇÕES: Quanto ao livro de atas do Sínodo Brasil Central, 

resolve: a) Que o respectivo livro seja encaminhado ao Escritório Central até a 

próxima reunião da Comissão Executiva da Assembleia Geral, a fim de que seja 

examinado pela Comissão Executiva, sob pena de sofrer sansões administrativas; 

b) Que o Sínodo Brasil Central seja notificado para que se cumpra estritamente à 

determinação da Assembleia Geral. Quanto ao livro de atas do Sínodo da Borda 

do Campo, resolve: Aprovar o livro com as seguintes considerações: Ata nº 

23/2005 (p. 65 a 67): a) Não consta o registro dos ausentes na reunião, conforme 

preconiza o inciso III das Normas para Elaboração de Atas; b) Numeração confusa 

do registro dos documentos de entrada na reunião (rasuras) – conforme 

estabelece o inciso V das Normas para Elaboração de Atas; c) Observações feitas 

sobre o Livro nº 16 do Presbitério do Ipiranga, sobre a cor da capa (preta) e que o 

mesmo deveria trazer a identificação e o número em seu costado, não procedem, 

por falta de exigência legal; d) Falta das assinaturas dos membros da Diretoria 

Executiva ao final da ata, conforme dispõe a letra “f” – Aspecto Legal das Normas 

para Elaboração de Atas. Ata nº 24/2006 (p. 67 a 69: a) Não consta o registro dos 

ausentes na reunião, conforme preconiza o inciso III das Normas para Elaboração 

de Atas; b) Não existem registros de apresentação de credenciais pelos 



representantes, conforme determina a Constituição da IPI do Brasil, em seu Art. 

106, Parágrafo 2º; c) Faltam as assinaturas dos membros da Diretoria Executiva 

ao final da ata, conforme dispõe a letra “f” – Aspecto Legal das Normas para 

Elaboração de Atas. Quanto ao livro de atas do Sínodo Meridional, resolve: 

Devolver o livro para que as observações alistadas pela comissão de exame 

sejam obedecidas e o mesmo seja encaminhado ao Escritório Central da IPI do 

Brasil até a próxima reunião da Comissão Executiva da Assembleia Geral para ser 

examinado. Observações a serem obedecidas: a) Não há a última folha 

numerada, antes do termo de encerramento para as observações desta 

Assembleia Geral; b) Não constam as assinaturas de todos os membros da 

diretoria no final das atas e, além disso, devido a um erro de digitação, no final das 

atas 2 e 3, há a inversão do nome do presidente do Sínodo pelo do Secretário 

Executivo; c) A data no termo de abertura difere da data da primeira ata, assim 

como a data no termo de encerramento não é a mesma da última ata; d) Refazer o 

livro corrigindo os erros de digitação nas três atas, obedecendo as normas para 

elaboração de atas com uso de editoração eletrônica em computador. Quanto ao 

livro de atas do Sínodo das Minas Gerais, resolve: Devolver o livro para que as 

observações alistadas pela comissão de exame sejam corrigidas e o mesmo seja 

encaminhado ao Escritório Central da IPI do Brasil até a próxima reunião da 

Comissão Executiva da Assembleia Geral para ser examinado. Observações a 

serem obedecidas: a) Na ata de número 8, na página 27, linha 22, menciona-se o 

pedido do presbítero Elias Leite Generoso, para tomar assento junto ao concílio, 

porém, não há informação de qual presbitério foi representante; b)Na mesma ata, 

página 28, linha 7, menciona-se que o primeiro secretário lavrou a ata, porém, na 

sessão de abertura, na página 26, linha 7, está registrado que um secretário ad 

hoc, Rev. Almir Pezzolo, foi designado para lavrar a ata; c) Na ata de número 9, 

não há descrição do tipo da reunião, se ordinária ou extraordinária; d) Na mesma 

ata, não há menção de que a mesma tenha sido lida e aprovada; e) A ata 

seguinte, que imaginamos ser a de número 10, não está enumerada e nem segue 

a orientação do modelo de atas da IPI do Brasil, no seu artigo VI, que rege: 

Quando não aprovadas na própria reunião, as atas deverão ser lidas no início da 



que se seguir, salvo se for aprovado seu adiamento. O adiamento será sempre por 

motivo justificado, em caráter excepcional, do qual se fará o devido registro. Nesta 

mesma suposta ata de nº 10, também não há menção de que tenha sido lida e 

aprovada e, desse modo, o livro nem poderia ter sido enviado à Assembleia Geral. 

Quanto ao livro de atas do Sínodo do Nordeste, resolve: Aprovar com as seguintes 

observações: a) Não foi transcrito o estatuto homologado do Presbitério Nordeste, 

folha 09, verso, linha 10; b) No Doc. 05 de 2005 foi autorizada a mudança do 

nome do Presbitério Pernambuco-Alagoas para Presbitério Pernambuco, mas não 

foi homologado o novo Estatuto do Presbitério Pernambuco nas reuniões dos anos 

de 2005 e 2006, dando-se prazo até a próxima reunião ordinária do Sínodo; c) 

Não foi cumprida a determinação aos Presbitérios Sergipe e Pernambuco de que, 

em 30 dias, enviassem ao Sínodo as estatísticas de 2003 e 2004, folha 12, linha 4; 

d)  Na folha 08, a linha 15 está em branco sem inutilização; na folha 12, as linhas 

31 e 32 também estão em branco sem inutilização; e) Há presenças de espaços 

em branco sem inutilização por traço indelével; f) A ata da 1ª sessão da 4ª reunião 

ordinária não foi aprovada; g) Não se verificou a nomeação da Comissão de 

Exame de transcrição de atas. Quanto ao livro de atas do Sínodo Norte 

Paulistano, resolve: Aprovar com as seguintes observações: Quanto às atas: 1) 

Não foram observadas as normas de elaboração de atas nos seguintes pontos: a) 

as atas não estão transcritas e assinadas pelo secretário executivo; b) há espaços 

em branco entre as assinaturas; c) os nomes são citados incompletos; d) há 

nomenclaturas erradas (por exemplo, troca-se sessão por reunião); d) As atas não 

estão numeradas. 2) A mesma ata foi aprovada duas vezes (folhas 70 e 71). 

Quanto aos atos: considerando que no ato de aprovação dos livros 1, 2, 3, 4 e 5 

do Presbitério Santana consta que foram constatadas várias irregularidades 

constitucionais, sem o registro de que medidas foram tomadas para correção e 

esclarecimento de tais irregularidades, determinar que o Sínodo Norte Paulistano 

reveja este ato, tomando as devidas providências legais, e encaminhe à Comissão 

Executiva da Assembleia Geral um relatório a respeito das providências tomadas, 

em um prazo de 120 dias. Quanto ao livro de atas do Sínodo Ocidental, resolve: 

Aprovar com as seguintes observações: a) Na ata de número 25, página 84, linha 



16, onde seria o item de número 5 foi repetido o item de número 4; b) Na ata de 

número 26, página 85, linha 9, foi registrado a data de 35/05/2007; c) Algumas 

atas estão com rasuras na escrita; d) Não consta data de encerramento do livro e 

nem assinatura do secretário. Quanto ao livro de atas do Sínodo Osasco, resolve: 

Aprovar com as seguintes observações: a) Na ata de numero 6, não há verificação 

de quórum no início da reunião, o que ocorre somente após o exercício 

devocional; b) Não consta o registro e aprovação do horário regimental; c) Não 

consta o registro de entrada dos documentos; d) Não consta o registro do cântico 

do hino oficial da Igreja  no término da reunião. Quanto ao livro de atas do Sínodo 

Rio-São Paulo, resolve: Não aprovar o livro de atas do Sínodo Rio-São Paulo, até 

que se cumpra a seguinte determinação: Inserção da ata da reunião extraordinária 

do Sínodo, ocorrida em 22/10/2005, no livro de atas, devendo o mesmo ser 

encaminhado ao Escritório Central para exame pela Comissão Executiva da 

Assembleia Geral em sua próxima reunião. Recomenda-se que o Sínodo Paulo 

encerre este livro, feito até o presente momento de forma manuscrita, e que suas 

atas sejam lavradas com uso de editoração eletrônica em computador, conforme 

“Normas para Elaboração de Atas – Livro de Ordem – IPI do Brasil”. Quanto ao 

livro de atas do Sínodo Oeste Paulista, resolve: Aprovar com as seguintes 

observações: 1) Constam os títulos das atas, mas não há registro de numeração 

em seqüência; (Normas para Elaboração de atas - item 3); 2) Na ata de 

instalação, em 12 de março de 2005 (f. 165, verso): a) é necessário que seja 

registrada a presença dos membros da diretoria do sínodo, assim como os 

membros ausentes; (Normas para Elaboração de Atas - item 3); b) não contempla 

a realização do culto público (Art. 5º item I do Regimento Interno); c) as siglas 

PPRE, PASS  e PCOP aparecem sem explicitação de seu significado, 

observando-se que, onde se lê PPRE , leia-se PPRU (Presbitério de Presidente 

Prudente);  d) a ata não foi assinada pelos demais membros da diretoria do 

sínodo; 3) Na ata da 1º sessão (p. 166): a) quanto á resolução Nº 1, solicitando 

documentos do antigo secretário executivo do Sínodo Oeste Paulista  (SOP), não 

foi declarado quais os documentos, o que impossibilita a identificação dos 

registros dos mesmos; b) não constam os motivos que levaram à decisão de 



devolução do livro de atas do Presbitério de Assis, não se sabendo se foram 

irregularidades de atas ou de atos; c) a ata está assinada apenas pelo 1º 

secretario, quando o correto é que todos os membros da diretoria assinem; d) não 

foi atendida a exigência de apresentação de credenciais dos representantes dos 

presbitérios nas reuniões. Quanto ao livro de atas do Sínodo São Paulo, resolve: 

Aprovar com as seguintes observações: 1) Na ata da 18ª reunião: a) nas páginas 

79 verso, penúltima linha, e 80, quarta linha, consta a eleição de 2 secretários, 

mas sem distinguir quem seria o primeiro e o segundo; b) na página 80, consta 

registro de forma inversa, com a suspensão da sessão e, depois, nomeação de 

comissões de trabalho; c) não consta registrado o horário regimental; d) na folha 

80, frente e verso, consta o registro de duas suspensões da sessão em dois 

horários distintos, sem registro de retorno no interregno das sessões; e) na página 

82, linha 20, no parecer da comissão designada para exame da transcrição das 

atas, onde se lê “dia 22/04/2005”, leia-se “02/04/2005”; 2) Na ata da 19ª reunião: 

a) na folha 82, frente  e verso, há rasuras com uso de corretivo; b) na folha 82, 

verso, linha 9, onde se lê “Presbiterial Leste Paulistano”, leia-se “Presbitério Leste 

Paulistano”;  c) na folha 82, verso, não foi registrada a presença do Reverendo 

Assir Pereira, que foi o pregador no culto; d) na folha 82, verso, não consta o 

nome do secretário que lavrou a ata; 3) Na ata da reunião extraordinária do dia 

28/10/2006: a) na folha 83, verso, linha 32, não consta o horário da suspensão da 

sessão; b) na folha 84, linha 23, não consta a data da organização do Sínodo 

(espaço em branco); c) na folha 84, verso, penúltima linha, faltou o termo 

“aquisição” no estatuto; d) na folha 85, verso, linha 19, onde se lê “Presbitério”, 

leia-se “Sínodo”; e) na folha 86, incluir o Inciso VI; f) na folha 86, penúltima linha, § 

2º, onde se lê “A comissão Executiva poderá se reunir...”, leia-se “A Comissão 

Executiva não poderá se reunir...”; g) na folha 86, verso, linha 7, onde se lê 

“poderá”, leia-se “pode”. Quanto ao livro de atas do Sínodo Sudoeste Paulista, 

resolve: Aprovar com a seguinte observação: Na ata da 5ª reunião, em 18 de 

novembro de 2006, na página 19, em documento oriundo do Presbitério de 

Ourinhos (Doc. 03), há um “pedido de transferência de escritura da propriedade da 

Igreja de Campos Novos Paulista” e, na página 20, o Sínodo resolve “atender o 



pedido e encaminhar à Assembleia Geral da IPI do Brasil”, sem qualquer outra 

explicação, sendo que os registros feitos em ata não dão qualquer indicação da 

transferência de quem. para quem e nem o porquê. Quanto ao livro de atas do 

Sínodo Sul de São Paulo, resolve: Aprovar sem observações. Quanto ao livro de 

atas do Sínodo Vale do Rio Paraná, resolve: Aprovar com as seguintes 

observações: 1) Falta assinatura do Presb. Walter Ferreira de Oliveira Filho, 

tesoureiro do Sínodo, nas páginas 5, 14 e 27; 2) Na página 21, linha 13, onde se 

lê: “igrejas jurisdicionadas a este Presbitério”, o correto é: “Presbitérios 

jurisdicionados a este Sínodo”; 3) Na página 26, linhas 4 e 6, omitiu-se a citação 

de que os artigos referidos são da Constituição da IPI do Brasil.; 4) Na ata da 1ª 

Sessão da 14ª Reunião Ordinária, não consta a decisão de adiamento da 

aprovação da ata da Sessão de Instalação para o final da reunião, contrariando a 

orientação das normas para elaboração de atas, item VI; 5) No termo de 

encerramento, a data é a ata da Sessão de Instalação (17.03.2006) e não a da ata 

da Primeira Sessão (18.03.2006), conforme determina o item 4 do título B das 

normas para editoração eletrônica de atas.  Quanto ao livro de atas do Sínodo 

Setentrional, resolve: Nomear uma comissão interventora para a recomposição do 

Sínodo e para averiguar as demais faltas disciplinares, propondo as medidas 

cabíveis. A comissão ficou assim constituída: Rev. Kleber Nobre Queiroz, relator; 

Presb. Jonatas, secretário; e Presb. Assuero, para que num prazo de 60 dias 

estabeleça a intervenção. SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi 

suspensa às 12h40 para almoço com oração pelo Rev. Ovídio, intercedendo pela 

vida do Presb. João Américo dos Santos, da IPI de Vila D. Pedro I, em São Paulo, 

SP, e oração pelo Rev. Odemir Bastista Suplano, do Presbitério Central Paulista, 

agradecendo a Deus pela refeição. A sessão foi reaberta às 14h30, com o cântico 

do hino “Segurança Bendita”. RESOLUÇÕES: Quanto ao livro de atas da 

Comissão Executiva da Assembleia Geral, resolve: Aprovar com as seguintes 

observações: 1) Que sejam feitas as assinaturas dos membros da diretoria que 

não constam no livro e corrigidas as que constam de forma errada (na 9ª ata, 

página17, falta a assinatura do Rev. Adevanir Pereira da Silva, 2º vice-presidente; 

na página 17, o Rev. Valdinei Aparecido Ferreira assina como 3º secretário, 



quando o correto seria 2º secretário; na página 50, falta a assinatura do Rev. 

Adevanir Pereira da Silva, 2º vice-presidente; na página 90, falta a assinatura do 

Rev. Adevanir Pereira da Silva, 2º vice-presidente; na página 122, o Rev. Valdinei 

Aparecido Ferreira assina como 3º secretário, quando o correto seria 2º secretário;  

na 13ª ata, na página 126, não consta assinatura do secretário ad hoc Presb. Luis 

Ribeiro da Silva; na página143, não consta a assinatura do secretário ad hoc Rev. 

Valdir Mariano de Souza; na 15ª ata, na página 164, o Rev. Valdinei Aparecido 

Ferreira assina como 3º secretário, quando o correto seria 2º secretário; na 17ª 

ata, na página 181, não constam assinaturas dos secretários ad hoc Rev. Ézio 

Martins de Lima e Rev. Heitor Beranger Júnior; na 19ª ata, na página 262, o Rev. 

Valdinei Aparecido Ferreira assina como 3º secretário, quando o correto seria 2º 

secretário);  2) na 10ª ata, na página 22 e 40, no doc. 047/05, a data de 

recebimento do documento consta como sendo “10/06/2006”, mas deveria ser 

“10/06/2005”; 3) Na página 30, linha 05, onde se lê: Chapecó, SP, leia-se: 

Chapecó, SC; 4) Na 11ª ata, na página 60, linha 11, onde está escrito: “par”, leia-

se: “para”; 5) Na página 63, na penúltima linha, onde se lê: “conserva o sistema 

doutrinário da estabelecido”, leia-se: “conserva o sistema doutrinário 

estabelecido”; 6) na página 83, linha 14, onde se lê: “venda da área de da 

propriedade”, leia-se: “venda da área de propriedade”; 7) na página 84, linha 12, 

foi deixado espaçamento de parágrafo; 8) na página 85, linha 22, onde se lê: 

“encaminhando mensagem Sínodo Meridional”, leia-se: “encaminhando 

mensagem do Sínodo Meridional”; 9) Na 12ª ata, na página 91, linha 7, na 

verificação de presença o Rev. Silas Silveira consta como 2º vice-presidente, 

quando o correto seria 1º vice-presidente; 10) Na página 91, na verificação de 

presença, não consta o Rev. Adevanir Pereira da Silva, 2º vice-presidente, não se 

registrando também sua ausência; entretanto, deixa-se espaço para sua 

assinatura na página 121;  11) Na 14ª ata, na página 133, linha 22, onde se lê: 

“31/23/2006”, leia-se “31/3/2006”;  12) Na 18ª ata, na página 214, doc. 075/05, a 

transcrição de Estatuto não está formatada em itálico, bem como não foi 

observado o padrão das outras atas no que se refere em formatar a expressão 

“decide-se” em negrito. RECONSIDERAÇÃO DE MATÉRIA: A Assembleia Geral 



resolve reconsiderar sua decisão referente ao Doc. AG 012/07, a saber, realização 

da reunião ordinária de 2009 no mês de julho. RESOLUÇÕES: Quanto ao Doc. 

AG 012/07 (Do Sínodo Norte Paulistano, encaminhando proposta para que as 

reuniões ordinárias da Assembleia Geral sejam realizadas no mês de julho), 

resolve: 1) Realizar a reunião ordinária de 2009 no mês de julho; 2) Aprovar a 

seguinte Emenda ao Artigo 127 da Constituição da IPI do Brasil: “Artigo 127 A: O 

mandato da próxima Diretoria terá início em fevereiro de 2011 e término em julho 

de 2015”. REGISTRO DE VOTO CONTRÁRIO: Registraram voto contrário à 

decisão de realização da próxima reunião ordinária de 2009 no mês de julho: 

Presb. João Batista, Presbitério Litoral Paulista; Presb. Jonatas e Rev. José 

Rômulo, do Presbitério de Sergipe, Rev. Gesiel, do Presbitério da Bahia; Rev. 

Felippo Blancato e Presb. Abinaziel, do Presbitério São Paulo; Presbs. Sérgio e 

Valdir Luiz e Rev. Walter, do Presbitério São Paulo-Minas.  Registraram voto 

contrário à mudança constitucional: Presb. Jonatas e Rev. José Rômulo, do 

Presbitério Sergipe; Presb. Assuero, do Presbitério Pernambuco; e Rev. Felippo 

Blancato, do Presbitério São Paulo, nos seguintes termos: “Por entender que não 

é o momento para se proceder uma alteração na Constituição, que tem pouco 

tempo de vigência, e por demandar, a matéria, um estudo de viabilidade”. 

SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa para o jantar, 

com oração pelo Presb. Adilsom, do Presbitério Litoral Paulista, às 18h40, sendo 

reiniciada às 20h15. RELATÓRIO DA COMISSÃO DE RECEPÇÃO E 

DIPLOMACIA: Foram registradas as seguintes presenças na reunião da 

Assembleia Geral: Presba. Themis Andréa Lessa Machado de Mello, do CTM 

Nordeste e 1ª IPI Natal; Rev. Eduardo Carlos Brandão Calvani, da Igreja 

Anglicana; Diac. Leidiane Fonseca, da IPI de Felipe Camarão, Natal, RN; Rev. 

Kleber Nobre de Queiroz, da 1ª IPI de Natal; Rev. Paulo de Farias, da 8ª IPI de 

Londrina; Diac. Lea Maria Cintra Damião, da IPI Central de Presidente Prudente; 

Presba. Mathilde de Toledo Signorini, da IPI de Martinópolis, SP; Rev. Reginaldo 

Von Zuben, do Presbitério D’Oeste; Ione Rodrigues Martins, coordenadora 

Nacional de Adultos; Rev. Vandergleison Judar, do Presbitério Norte do Paraná; 

Presb. Wilson Matos Silva – Reitor do CESUMAR, 1ª. IPI de Maringá; Rev. 



Calvino de Camargo, do Presbitério de Campinas; Rev. Vagner Rodrigues Morais, 

presidente do Presbitério de Maringá; Keila Carvalho de Morais e Nicolas Carvalho 

de Morais, da 2ª IPI de Maringá, PR; Rev. Áureo Rodrigues Oliveira, presidente do 

Seminário Teológico de Fortaleza. CE. RESOLUÇÕES: Quanto aos Docs. AG 

004/07 (Do Sínodo Sudoeste Paulista, apresentado proposta a respeito do 

Planejamento 2007-2017 da IPI do Brasil), AG 017/07 (Do Síndo Meridional, 

encaminhando proposta a respeito do projeto de Planejamento 2007-2017 da IPI 

do Brasil) e AG 039/07 (Da Comissão Especial de Planejamento, apresentando 

relatório de trabalho), Resolve: 1) Aprovar o Planejamento 2007-2017, nos 

seguintes termos: Planejamento 2007 A 2017: 1) Nome - Projeto Semeando (idéia 

de ação contínua e de forma crescente). 2) Fundamentação bíblica: Eis que o 

semeador saiu a semear (Mt 13.3). 3) Visão : Que igreja queremos ser no V 

Centenário da Reforma Protestante do Século XVI? – questão básica para 

descrição do estado futuro desejado para nossa denominação, assim formulado: 

Somos a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, povo que: adora a Deus, 

segue a Jesus Cristo e tem o compromisso de viver e pregar o evangelho do 

reino, sob o poder do Espírito Santo; é herdeiro da tradição reformada, cujos 

princípios conservamos com fidelidade; é semeador da paz, da justiça e da 

solidariedade, identificado com a realidade brasileira.  Justificativas: A formulação 

da visão tem três elementos básicos, que se encontram no próprio nome da nossa 

denominação. Cada um deles comporta uma grande riqueza de pontos a serem 

analisados. No primeiro elemento – Igreja – destacamos os seguintes pontos: a) 

Aspecto trinitário: povo que adora a Deus; que segue a Jesus; sob o poder do 

Espírito Santo. b) Adoração a Deus: viver para a glória de Deus. c) Seguir a Jesus 

Cristo: colocação do reino de Deus como elemento central da vida da igreja, que 

não existe para si mesma, mas em função do reino. d) Sob o poder do Espírito 

Santo: ênfase na pessoa e obra do Espírito Santo, que capacita homens e 

mulheres para serem testemunhas de Jesus. No segundo elemento – 

Presbiteriana – destacamos os seguintes pontos: a) O presbiterianismo é um dos 

ramos da Reforma do Século XVI; mantemos comunhão com os outros ramos, 

herdeiros da mesma tradição. b) Uma doutrina fundamental da Reforma é a da 



salvação pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, o que nos leva a uma 

espiritualidade contra todo tipo de mercantilismo religioso. c) A autoridade 

suprema das Escrituras Sagradas, outra doutrina fundamental da Reforma, nos 

compromete com o estudo e o ensino da Bíblia, bem como a prática de seu ensino 

na vida em sociedade. d) A doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, 

também proclamada pela Reforma, enfatiza que somos todos pessoas que têm o 

mesmo valor e importância diante de Deus, sem lideranças sacerdotais a não ser 

a de Jesus Cristo, nosso único e supremo sacerdote; apesar de termos um 

ministério ordenado, reconhecemos que a maior ordenação – o batismo – é de 

todos os fiéis. No terceiro elemento – Independente – destacamos: a) Somos uma 

igreja missionária, pois foi com essa preocupação que nos constituímos como 

denominação. b) Somos uma igreja diaconal, pois não reduzimos o evangelho 

apenas à salvação da alma, mas levamos em conta a dura realidade social do 

povo brasileiro. c) Somos uma igreja brasileira, que se identifica com a cultura 

brasileira, que se solidariza com o povo brasileiro e que atua pela transformação 

da sociedade brasileira. 4) Missão – Por que existimos? Define a razão de ser da 

nossa denominação, assim formulada: Glorificar a Deus; proclamar o evangelho 

de Jesus Cristo; promover o seu reino, no poder e na unidade do Espírito Santo. 

Justificativas: Para o cumprimento de sua missão, a igreja tem uma estrutura de 

governo, organização e administração. Dessa estrutura fazem parte a Assembleia 

Geral, os sínodos, os presbitérios e os conselhos das igrejas locais. Todas as 

atribuições da Assembleia Geral, dos sínodos, dos presbitérios e dos conselhos 

das igrejas estão voltadas, exclusivamente, para a missão da igreja, definida no 

Artigo 3º da Constituição da IPI do Brasil, que estabelece, de fato, a sua razão de 

ser. Alguns termos chaves desse artigo constitucional merecem destaque: a) 

Cultuar a Deus; b) Glorificar a Deus; c) Proclamar o evangelho; d) Promover o 

reino de Deus; e) Ensinar as Escrituras Sagradas; f) Praticar o ensino das 

Escrituras Sagradas; g) Aperfeiçoar a vida cristã; h) Aperfeiçoar a condição 

humana. 5) Textos bíblicos que estabelecem a base do cumprimento da missão e 

da concretização da visão: 5.1. Mateus 13.1-9: Naquele mesmo dia Jesus saiu de 

casa, foi para a beira do lago da Galiléia, sentou-se ali e começou a ensinar. A 



multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande, que ele entrou num barco e 

sentou-se; e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar 

muitas coisas. Ele disse: -Eis que o semeador saiu a semear. Quando estava 

espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos 

comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas 

pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. 

Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não 

tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e 

sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na 

base de cem, de sessenta e de trinta grãos por um. E Jesus terminou, dizendo: -

Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Justificativas: 5.1.1. Em nosso 

mundo, existem os mais diversos tipos de solos a serem semeados com a 

semente da Palavra de Deus: Na parábola, estão presentes os seguintes tipos de 

terreno que recebem a semente: à beira do caminho, cheio de espinhos, 

pedregoso e terra boa. Diante da igreja, assim também se apresenta o nosso 

mundo, profundamente diversificado quanto às pessoas que nele existem. 5.1.2. 

Todos os tipos de terreno foram semeados: O semeador não estabeleceu 

nenhuma discriminação em relação aos tipos de terreno. Ele semeou com grande 

generosidade. Todos os tipos de terreno receberam a preciosa semente de sua 

semeadura.  Esse também deve ser o comportamento da igreja, no seu ministério 

de semear a mensagem do evangelho.5.1.3. Semear sempre é compensador: O 

semeador poderia considerar o seu trabalho como penoso e não compensador. 

Proporcionalmente, somente um quarto das sementes chegou a germinar. No 

entanto, pelas que germinaram, a semeadura valeu o sacrifício de todo o trabalho 

realizado. É esta a mesma realidade em que se encontra a igreja. Sempre vale a 

pena evangelizar. 5.1.4. Eis que o semeador saiu a semear: Diante dos mais 

variados tipos de terreno, todos eles foram semeados. Apesar das adversidades 

enfrentadas, representadas pelo sol causticante, pelas pedras e pelos espinhos, o 

semeador não ficou desanimado nem deixou de semear. Não ficou esperando por 

condições mais favoráveis para realizar seu trabalho. Ele, simplesmente, saiu a 

semear. Assim também temos de proceder como igreja do Senhor Jesus. 5.2. 



Efésios 4.7-16:  Cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que 

Cristo deu... Foi ele quem “deu dons às pessoas”. Ele escolheu alguns para serem 

apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para 

pastores e mestres da Igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o 

serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo todos nós 

chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E 

assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. 

Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados 

por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam 

mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, 

falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a 

altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É ele quem faz com que o corpo todo 

fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de 

todas elas. E, assim, cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se 

desenvolve por meio do amor. Justificativas: 5.2.1. Estamos construindo o corpo 

de Cristo, com as partes ligadas entre si e por meio da união de todas elas: Temos 

de promover a integração e a comunhão da igreja, realizando encontros de toda 

natureza e aperfeiçoando os instrumentos de comunicação interna para 

compartilhar experiências e atividades, a ponto de fazer com que todos os 

membros da igreja alegrem-se e chorem com as mesmas vitórias e com as 

mesmas dores. 5.2.2. Estamos em processo de amadurecimento para alcançar a 

altura espiritual de Cristo: Temos de promover estudos bíblicos e reflexão sobre 

nossas doutrinas, nossa forma de governo, nossa liturgia, nossa hinologia, tanto 

para a formação de lideranças como dos membros em geral de nossas igrejas. 

5.2.3. Nosso corpo está em crescimento e desenvolvimento por meio do amor: 

Temos de fazer da evangelização e do discipulado o nosso próprio estilo de vida. 

5.2.4. Somos o povo de Deus para o serviço cristão:Temos de fazer com que a 

igreja adquira, cada vez mais, visibilidade na sociedade, não para sua própria 

promoção, mas para transformação da realidade segundo os valores do reino de 

Deus. 6) Princípios/valores de atuação, balizadores do nosso comportamento no 

cumprimento da missão para a concretização da visão: 6.1. Fidelidade aos 



princípios bíblicos e reformados (pregação, ensino, administração dos 

sacramentos e liturgia). 6.2. Evangelização como estilo de vida de todos os 

membros e de todas as comunidades. 6.3. Valorização e respeito à forma 

presbiteriana de governo (democrática-representativa, conciliar). 6.4. Prática dos 

princípios éticos cristãos (justiça, solidariedade, respeito à dignidade humana). 

6.5. Consciência de mordomia (tudo pertence a Deus; nossos dons, talentos e 

bens são de Deus; somos simples servos do Senhor). 6.6. Responsabilidade 

sócio-ambiental (atuação em defesa do meio ambiente, que é criação de Deus, e 

comprometida com a transformação social segundo os valores do reino de Deus). 

7) Objetivos : passos para realização da missão e concretização da visão: 7.1. 

Ministério da Missão: Atribuições gerais: I - Promover a conscientização da Igreja 

sobre missão integral; II -    Elaborar e acompanhar programas de crescimento 

integral da Igreja; III -  Estimular e acompanhar eventos nacionais, sinodais e 

presbiteriais que promovam o compromisso com a “Missio Dei”; IV-   Coordenar e 

supervisionar as ações do Acampamento Cristo é Vida; V -  Integrar o 

planejamento das Secretarias de Evangelização, Diaconia, Família e Pastoral; VI -  

Integrar seu planejamento com o dos Ministérios da Educação e da Comunicação; 

VII - Reportar-se ao secretário geral no cumprimento de suas atribuições;VIII- 

Prestar relatório anual de suas atividades à Diretoria da Assembleia Geral e à 

Comissão Executiva da Assembleia Geral. a) Secretaria de Evangelização: 

Atribuições específicas: 1. Conscientizar a Igreja sobre Missão Integral e suas 

implicações nas comunidades locais; 2. Identificar e capacitar lideranças para 

trabalhos de evangelização; 3. Desenvolver programas de treinamento de 

evangelização e discipulado nas igrejas locais; 4. Promover eventos nacionais, 

sinodais e presbiteriais sobre evangelização e suas práticas nas igrejas locais; 5. 

Superintender a ação missionária da Igreja no Brasil e no exterior; 6. Promover 

eventos nacionais, sinodais e presbiteriais de missionários; 7. Desenvolver, com a 

Secretaria de Educação, a educação continuada de missionários; 8. Integrar seu 

planejamento com as Secretarias de Diaconia, Família e Pastoral; 9. Reportar-se e 

prestar relatório anual de suas atividades ao Ministério da Missão. b) Secretaria de 

Diaconia: Atribuições específicas: 1. Promover a conscientização das igrejas sobre 



a missão diaconal integral (voluntariado, políticas sociais, meio ambiente, 

cidadania, etc); 2. Integrar a Secretaria de Diaconia com órgãos e organismos 

nacionais e internacionais similares; 3. Promover oficinas de atividades diaconais; 

4. Promover eventos nacionais, sinodais e presbiteriais para identificação e 

formação de lideranças diaconais; 5. Apoiar a elaboração e execução de 

programas específicos de diaconia nas igrejas locais; 6. Coordenar e 

supervisionar as ações da Associação Bethel;7. Integrar seu planejamento com as 

Secretarias de Evangelização, Família e Pastora; 8. Reportar-se e prestar relatório 

anual de suas atividades ao Ministério da Missão. c) Secretaria de Família: 

Atribuições específicas: 1. Identificar e capacitar lideranças regionais e locais; 2. 

Supervisionar as lideranças na implementação de seus planos de ação; 3. 

Promover ministérios alternativos na Igreja e na vida comunitária (estudantes, 

universitários, idosos, descasados, categorias profissionais,  etc); 4. Adequar 

estruturas sinodais, presbiteriais e locais para trabalhos com integralidade (vida 

religiosa, espiritual e comunitária total); 5. Promover eventos nacionais, sinodais e 

presbiteriais sobre ministério integral nas igrejas locais; 6. Aprimorar trabalhos das 

coordenadorias existentes (Coordenadoria Nacional de Adultos, do Umpismo, dos 

Adolescentes, das Crianças) e outros organismos que vierem a ser criados; 7. 

Fortalecer a integração familiar; 8. Integrar seu planejamento com as Secretarias 

de Evangelização, Diaconia e Pastoral; 9. Reportar-se e prestar relatório anual de 

suas atividades ao Ministério da Missão. d) Secretaria Pastoral: Atribuições 

específicas: 1. Disponibilizar informações sobre direitos e deveres legais do 

pastor; 2. Manter atualizado o cadastro de pastores; 3. Preparar e disponibilizar 

banco de currículos dos pastores; 4. Criar, com o Ministério da Comunicação, um 

sistema de informações sobre disponibilidade de pastores e necessidade de 

igrejas;  5. Atender e/ou encaminhar pastores em necessidades especiais para                         

atendimento; 6. Desenvolver, com a Secretaria de Educação, programas de 

educação continuada para pastores; 7. Criar, com a Secretaria de Educação, 

instrumentos de avaliação periódica com as igrejas locais, presbitérios, pastores e 

seminários, sobre o perfil pastoral necessário à nossa realidade;                    8. 

Promover eventos nacionais, sinodais e presbiteriais com os pastores;                    



9. Integrar seu planejamento com as Secretarias de Evangelização,                        

Diaconia e Família; 10. Reportar-se e prestar relatório anual de suas atividades ao 

Ministério da Missão. 7.2. Ministério da Educação: Atribuições gerais -  Viabilizar e 

apoiar a execução do Projeto de Educação Teológica e Continuada, bem como os 

programas e projetos de educação cristã e secular; II -  Supervisionar e 

acompanhar o processo de credenciamento dos seminários junto ao Ministério da 

Educação;  III - Apoiar a execução de programas e projetos de música e liturgia; IV 

- Supervisionar o trabalho da Fundação Eduardo Carlos Pereira no âmbito da 

educação teológica e continuada; V -  Integrar e supervisionar o Museu e Arquivo 

Histórico da IPI do Brasil; VI - Acompanhar, com a Secretaria de Pastoral, o 

desenvolvimento do programa de educação teológica e continuada dos pastores; 

VII- Prover material de educação cristã acessível quanto à linguagem e custos; 

VIII - Integrar o planejamento das Secretarias de Educação Teológica e 

Continuada, Educação Cristã, Educação Secular, e Música e Liturgia; IX - Integrar 

seu planejamento com o dos Ministérios da Missão e da Comunicação; X - 

Reportar-se ao secretário geral no cumprimento de suas atribuições; XI - Prestar 

relatório anual de suas atividades à Diretoria da Assembleia Geral e à Comissão 

Executiva da Assembleia Geral. a) Secretaria de Educação Teológica e 

Continuada: Atribuições específicas 1. Promover a formação teológica, pastoral e 

missional, através da Fundação Eduardo Carlos Pereira; 2. Oferecer programas 

de formação nas áreas de teologia, Bíblia, missão,                 ministérios 

alternativos, diaconia etc.; 3. Incrementar a produção e a publicação de literatura 

teológica; 4. Assumir a responsabilidade pela indicação e pela distribuição de 

bolsas de estudo em cursos de pós-gradução; 5. Desenvolver programas de 

educação continuada para pastores e líderes; 6. Realizar estudos de viabilidade e 

implementação de cursos de pós-graduação; 7. Integrar seu planejamento com as 

Secretarias de Educação Cristã, Educação Secular, e Música e Liturgia; 8. 

Reportar-se e prestar relatório anual de suas atividades ao Ministério da 

Educação. b) Secretaria de Educação Secular: Atribuições específicas 1. 

Incentivar e fomentar a abertura de instituições de ensino secular em todos os 

níveis; 2. Orientar as instituições de ensino secular e apoiá-las na difusão de 



valores e orientação cristã a seus alunos; 3. Organizar rede de comunicação entre 

as instituições de ensino para troca de informações e experiências sobre melhoria 

da qualidade do ensino; 4. Transmitir orientações técnicas sobre administração 

das instituições de ensino para aperfeiçoar seu trabalho e prevenir potenciais 

problemas no processo ensino-aprendizagem; 5. Integrar seu planejamento com 

as Secretarias de Educação Teológica e Continuada, Educação Cristã, e Música e 

Liturgia; 6. Reportar-se e prestar relatório anual de suas atividades ao Ministério 

da Educação. Secretaria de Educação Cristã: Atribuições específicas 1. Produzir 

material didático para todas as faixas etárias da Escola Dominical e para o ensino 

religioso nas instituições de ensino da rede pública; 2. Promover cursos para 

educadores e líderes das igrejas locais; 3. Formar núcleos de apoio à educação 

cristã nos seminários; 4. Elaborar material alternativo para escolas bíblicas de 

férias, acampamentos, grupos familiares etc.; 5. Elaborar projeto de educação 

cristã para a IPI do Brasil, com currículo específico a ser desenvolvido a curto, 

médio e longo prazo; 6. Apoiar as demais áreas da IPI do Brasil em seus planos 

voltados para formação e/ou educação;7. Promover eventos nacionais, sinodais e 

presbiteriais sobre educação cristã;. Disponibilizar auxílios pedagógicos e 

didáticos para professores; 9. Realizar pesquisa anual sobre o material produzido 

e necessidades de melhoria; 10. Integrar seu planejamento com as Secretarias de 

Educação Teológica e Continuada, Educação Secular, e Música e Liturgia; 11. 

Reportar-se e prestar relatório anual de suas atividades ao Ministério da 

Educação. d) Secretaria de Música e Liturgia: Atribuições específicas 1. 

Coordenar o processo de revisão e utilização do hinário e do manual de culto; 2. 

Disponibilizar material de apoio para aprendizagem dos hinos e melhor utilização 

do hinário; 3. Elaborar liturgias para eventos oficiais da denominação; 4. Promover 

cursos de treinamento sinodais, presbiteriais e nas igrejas locais para os 

coordenadores de música das igrejas locais; 5. Estimular o desenvolvimento da 

criação poética e musical (mostras musicais, festivais, encontros); 6. Motivar o 

desenvolvimento do canto coral nos sínodos presbitérios e  igrejas locais;  7. 

Identificar e capacitar pessoas com talentos musicais; 8. Estimular o 

desenvolvimento de grupos musicais nos sínodos, presbitérios e igrejas locais; 9. 



Elaborar material de educação musical; 10. Integrar seu planejamento com as 

Secretarias de Educação Teológica e Continuada, Educação Cristã e Educação 

Secular; 11. Reportar-se e prestar relatório anual de suas atividades ao Ministério  

da Educação. 7.3. Ministério da Comunicação: Atribuições gerais  -    Integrar, 

dirigir e editar os meios de comunicação da IPI do Brasil : “O Estandarte” - órgão 

oficial; Revista Alvorada - revista da família; portal; e outras mídias; II -   Atuar em 

conjunto com a Associação Evangélica Literária Pendão Real, responsável pela 

venda de assinaturas e de espaço publicitário e pela distribuição de “O 

Estandarte”, Revista Alvorada e outras publicações; III-   Supervisionar e 

acompanhar as atividades da Associação Evangélica Literária Pendão Real; IV - 

Promover, pelas mídias da IPI do Brasil, a unidade, o desenvolvimento e o 

marketing da Igreja; V -  Manter a IPI do Brasil informada sobre a realidade 

brasileira, especialmente no âmbito religioso; VI - Fortalecer institucionalmente a 

IPI do Brasil por meio da difusão de matérias orientadoras a respeito das decisões 

conciliares; VII- Divulgar em outras mídias as atividades e posicionamentos da IPI 

do Brasil, relevantes para a sociedade brasileira; VIII-Integrar seu planejamento 

com o dos Ministérios de Missão e Educação; IX - Reportar-se ao secretário geral 

no cumprimento de suas atribuições; X -  Prestar relatório anual de suas 

atividades à Diretoria da Assembleia Geral e à Comissão Executiva da Assembleia 

Geral. a) O Estandarte: Atribuições específicas 1. Divulgar a toda a IPI do Brasil 

informações e documentos oficiais para  conhecimento e observância de decisões 

conciliares; 2. Transmitir orientação às igrejas a respeito dos posicionamentos 

oficiais da denominação; 3. Disponibilizar espaço destinado à discussão 

democrática de idéias; 4. Promover esclarecimentos de temas bíblicos e 

teológicos; 5. Contribuir para o fortalecimento da identidade reformada nas igrejas; 

6. Divulgar informações religiosas de interesse da IPI do Brasil; 7. Atuar como 

canal de comunicação e divulgação de atividades das igrejas e demais instituições 

da IPI do Brasil; 8. Preservar, através de microfilmagem, todo o material publicado 

ao longo de sua história; 9. Integrar seu planejamento com o da Revista Alvorada, 

do Portal e de outras mídias da denominação;  10. Reportar-se e prestar relatório 

anual de suas atividades ao Ministério da Comunicação. b) Revista Alvorada: 



Atribuições específicas 1. Divulgar informações de interesse das famílias da IPI do 

Brasil; 2. Contribuir para a integração, o fortalecimento e o desenvolvimento da 

atuação dos vários segmentos das igrejas (crianças, adolescentes, jovens e 

adultos); 3. Contribuir para o fortalecimento da identidade reformada nas igrejas 

locais; 4. Contribuir para a integração da família nos sínodos, presbitérios e igrejas 

locais; 5. Integrar seu planejamento com o de O Estandarte, do Portal e de outras 

mídias da denominação; 6. Reportar-se e prestar relatório anual de suas 

atividades ao Ministério da Comunicação.c) Portal da IPI do Brasil: Atribuições 

específicas 1. Disponibilizar e divulgar informações e documentos oficiais para 

conhecimento e observância de decisões conciliares; 2. Transmitir orientação às 

igrejas sobre posicionamentos oficiais da denominação; 3. Disponibilizar espaço 

destinado ao debate democrático de idéias; 4. Contribuir para esclarecimento de 

temas bíblicos e teológicos; 5. Contribuir para o fortalecimento da identidade 

reformada nas igrejas; 6. Divulgar informações de interesse da IPI do Brasil; 7. 

Atuar como canal de comunicação e de difusão das atividades das igrejas 

einstituições da IPI do Brasil; 8. Integrar seu planejamento com o de O Estandarte, 

da Revista Alvorada ede outras mídias da denominação. 9. Reportar-se e prestar 

relatório anual de suas atividades ao Ministério da Comunicação. d) Associação 

Evangélica Literária Pendão Real: Atribuições específicas previstas no Art. 2º. Do 

Estatuto Social                 1. Propagar a fé cristã evangélica, através da 

divulgação, distribuição e edição de material impresso e audiovisual; 2. Fomentar 

e incentivar ações que possibilitem o desenvolvimento cultural e literário; 3. 

Realizar convênios e intercâmbios com instituições congêneres; 4. Organizar e 

manter filiais; 5. Responsabilizar-se pela promoção e distribuição de O Estandarte, 

Revista Alvorada e outras publicações da Igreja; 6. Promover a venda de espaço 

publicitário nas publicações da Igreja; 7. Reportar-se e prestar relatório anual de 

suas atividades ao Ministério da Comunicação. e) Outras Mídias: Atribuições 

específicas 1. Viabilizar a participação da IPI do Brasil em outras mídias, como 

programas de rádio e televisão; 2. Estimular sínodos, presbitérios e igrejas locais a 

criarem programas em outras mídias ou a obterem concessão de rádios 

comunitárias; 3. Organizar um banco de dados dos programas em outras mídias e 



das rádios comunitárias das igrejas locais, presbitérios e sínodos; 4. Velar pelo 

fortalecimento da identidade reformada nos programas de mídia dos sínodos, 

presbitérios e igrejas locais; 5. Integrar seu planejamento com o de O Estandarte, 

da Revista Alvorada e do Portal da IPI do Brasil; 6. Reportar-se e prestar relatório 

anual de suas atividades ao Ministério da Comunicação. 7.4. Administração geral 

– Atribuições I  -   Gerenciar o Escritório Central da IPI do Brasil; II -   Gerir a 

utilização e conservação das propriedades e os recursos patrimoniais da IPI do 

Brasil; III -  Apresentar, anualmente, inventários, relatórios e balanços patrimoniais 

à Comissão Executiva; IV -  Superintender a organização e realização dos eventos 

de âmbito nacional da IPI do Brasil; V -   Responsabilizar-se pela gestão dos 

benefícios pastorais (seguro de vida, previdência suplementar e outros); VI–  

Reportar-se ao secretário geral no cumprimento de suas atribuições. As 

atribuições gerais (dos Ministérios) e específicas (das diversas secretarias) foram 

aprovadas na Assembleia Geral, em agosto de 2005. Cabe a cada área 

transformar essas atribuições em planos de ações de curto, médio ou longo 

prazos, definindo metas, prazos e responsáveis pela execução, de acordo com os 

recursos (humanos e financeiros) disponíveis. Os planos de ação deverão ser 

desdobrados por Sínodos e Presbitérios até às igrejas locais, com o suporte e 

aporte de recursos de cada Concílio regional. 8. Forma de execução: 8.1. As 

atribuições dos ministérios e secretarias integram o projeto de reforma  na 

organização e administração da IPI do Brasil aprovado na Assembleia  Geral de 

agosto de 2005, realizada na 1ª IPI de Santo André, SP. 8.2.O projeto de Reforma 

acima mencionado contém um conjunto ousado e  desafiador de ações. Estas 

deverão servir de orientação e ponto de partida para o planejamento dos 

ministérios, secretarias e coordenadorias, tanto nacionais quanto sinodais, 

presbiteriais e de igrejas locais da IPI do Brasil.   É com esse propósito que o 

projeto foi elaborado e aprovado.  8.3. Cabe aos concílios, pastores, presbíteros 

(as), diáconos (isas) e líderes de todos os níveis da IPI do Brasil, fazer a sua 

parte, semeando em toda a nossa igreja a divulgação e a realização desse 

projeto. 8.4. As ações aqui apresentadas podem ser desdobradas e adequadas a 

cada concílio, a cada órgãos e à cada comunidade, independentemente do seu 



tamanho, desde que as lideranças se comprometam com a sua implementação. 2) 

Determinar que o presente Planejamento implementado nos Sínodos, Presbitérios 

e igrejas locais até 31/07/08. PRORROGAÇÃO DO HORÁRIO REGIMENTAL: 

Prorroga-se o horário regimental até o termino das discussões do Doc. AG 039/07. 

AUTORIZAÇÃO PARA SE RETIRAR: Foi concedida autorização para se retirarem 

aos seguintes irmãos: às 16h15, Presb. Eduardo Gouvea Mendonça, do 

Presbitério de Osasco; às 20h15, Rev. Gesiel Melo Silva, do Presbitério Bahia; 

Presb. Moacir Enos Rosa, do Presbitério Norte do Paraná; Rev. José Rômulo, do 

Presbitério Sergipe; Presb. Jonatas Silva Menezes, do Presbitério Sergipe; Presb. 

Adair Sergio, do Presbitério da Araraquarense; Rev. Pedro Teixeira, Presb. Milton 

Pereira e Rev. Marcio Alves Mota, do Presbitério Novo Osasco. MUDANÇA DO 

HORÁRIO REGIMENTAL: Resolve-se iniciar a 5ª sessão, às 08h00, dando-se 

prioridade aos documentos que versam sobre as matérias financeiras. 

ENCERRAMENTO: A 4ª sessão foi encerrada às 23h15, com oração e bênção 

pelo Rev. Marcos Paulo, presbitério Rio Sul. Para constar, eu, Rev. Ézio Martins 

de Lima, 1º secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será 

por mim assinada e pelos demais membros da diretoria presentes a esta sessão. 

  

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI DO BRASIL 

– EXERCÍCIO 2007 – 2010 

5ª Sessão 

 

DATA, HORA E LOCAL: 31 de janeiro de 2007, com início às 8h15, no templo da 

Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Maringá, av. Tiradentes, 853, 

centro, Maringá, PR. PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: Rev. Ézio 

Martins de Lima.  VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Presidente: Rev. 

Assir Pereira; 1º vice-presidente: Rev. Paulo de Melo Cintra Damião; 2º vice-

presidente: Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel; 1º secretário: Rev. Ézio 

Martins de Lima; 2º secretário: Presb. Assuero Guerra de Moura. 

REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitério do ABC: 

Revs. Abimael Lara e Eduardo Galasso Faria, Presb. Irineu Bonadio e Eleni 



Rodrigues Mender Rangel; Presbitério do Ipiranga: Revs. Assir Pereira e Adilson 

de Souza Filho, Presbs. Moacir Húngaro e Ismael Cândido Mello; Presbitério 

Litoral Paulista: Revs. José André Sena e Paulo José de Carvalho Pires, Presbs. 

Adilson Antônio e João Batista Ribeiro de Barros; Sínodo Brasil Central: 

Presbitério do Brasil Central: Revs. Misael Barboza e Lincoln Brasil Alves da Silva; 

Presbitério do Distrito Federal: Revs. Silas Silveira e Ézio Martins de Lima, Presbs. 

Marcos Aurélio Alves Jorge e Osmar Pereira Braga; Presbitério Mato Grosso: 

Revs. João Batista Azevedo e José Drailton da Silva; Presbitério Rondônia: Revs. 

Joaquim Francisco Ribeiro Neto e Ovídio Eliseu do Amaral; Sínodo Meridional: 

Presbitério Catarinense: Revs. Euclides Luiz do Amaral e Regina Niura Silva do 

Amaral; Presbitério de Londrina: Revs. Silas de Oliveira e João Marcos Martins 

Ribeiro, Presbs. Sônia Regina Machado dos Santos e Sidnei Luiz Tizziani; 

Presbitério Paranaense: Revs.  Francisco Elias Delfino e Ismael Salles Devidé; 

Presbitério Sul do Paraná: Revs.  Carlos Fernandes Meier e Jean Carlos Selleti, 

Presb. Luiz Carlos Morosini; Sínodo Minas Gerais: Presbitério São Paulo-Minas: 

Revs. Antonio Teotônio da Silva e Walter Guilherme Ferreira Salles, Presbs.  

Sérgio Ferreira de Lima e Valdir Luiz Dias. Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. 

Juraci Moraes Cabral e Ablandino Saturnino de Souza; Presbitério Sul de Minas: 

Revs. Zaru Cassiano e Jonathan Domingues de Souza; Sínodo Nordeste: 

Presbitério Nordeste: Revs. Rubens Diender Oliveira Lima e Erivan Magno de 

Oliveira Fonseca Júnior; Presbitério Pernambuco: Rev. Laércio Oscar da Silva 

Junior, Presb. Assuero Guerra de Moura; Sínodo Norte Paulistano: Presbitério 

Bandeirante: Revs. Fernando Bortolleto e Shirley Maria dos Santos Proença, 

Presb. Nelson Lacerda da Silva; Presbitério Freguesia: Rev. Adalto Geraldo 

Beltrão e Wellington Ribeiro, Presb. Moacir Benvindo de Carvalho; Presbitério de 

Santana: Revs. José Aparecido dos Santos e Ricardo de Oliveira Souza, Presbs. 

Neide Oliveira Barros e Valter de Toledo; Sínodo Ocidental: Presbitério da 

Araraquarense: Revs. Adalgiso Pereira do Vale e Mário Sérgio de Góis; 

Presbitério de Campinas: Rev. Valdemar de Souza e Márcio Miranda de Oliveira, 

Presbs. Luiz Ribeiro da Silva e Djalma Terra Araújo; Presbitério Noroeste Paulista: 

Revs. Osmair Martins Garcia e Humberto Cabral Beloti, Presb. Abedias Queiroz 



Ribeiro; Presbitério do Oeste: Revs. Marcos Nunes da Silva e Émerson Orenha, 

Presb. Robson Timóteo Damasceno; Sínodo Oeste Paulista: Presbitério de Assis: 

Revs. Ari Botelho e Hélio Osmar Fernandes, Presb. João Olavo Almeida Prado de 

Oliveira; Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. Agnaldo Pereira Gomes e 

Ricardo José Bento, Presbas. Felícia Forte Sobrinha e Carmen Lúcia Carrion 

Cajal; Presbitério Presidente Prudente: Revs. Paulo de Melo Cintra Damião e 

Itamar Pereira da Silva, Presbs. Walter Signorini e Antônio Marcos Gonçalves; 

Sínodo Osasco: Presbitério Carapicuíba: Revs. Maria Gizélia de Oliveira Souza 

Rosa e Natã Jerônimo Braga, Presbs. José da Silva Oliveira e Mesache Antonio 

de Oliveira. Presbitério Osasco: Revs. Jairo Camilo e Paulo César de Souza, 

Presbs. Eduardo Gouvêa  Mendonça e Etevaldo Barbosa Novaes; Sínodo Rio - 

São Paulo: Presbitério Fluminense: Rev. Francisco Carlos Monteiro dos Santos; 

Presbitério Rio de Janeiro: Revs. Carlos Augusto Prado de Oliveira e Antônio 

Fernandes da Rocha Neto, Presb. Eliezer Lopes Jerônimo; Presbitério Rio Sul: 

Revs. Marcos Paulo de Oliveira e Rafael Lemos Viana, Presb. Heitor José 

Cerqueira; Presbitério Vale do Paraíba: Revs. Ernesto Aparecido Sossai e Esmael 

Salgado Arcas, Presb. Honélio Caetano Rodrigues; Sínodo São Paulo: Presbitério 

Leste Paulistano: Rev. João Luiz Furtado e Nilo Sérgio da Silva, Presbs. Anibal 

Martins e Lauro Brisola de Almeida; Presbitério Paulistano: Rev. Geraldo 

Aparecido Cardoso dos Santos, Presbs. Abnaziel Ricardo de Freitas e William 

Ramos; Presbitério de São Paulo: Revs. Aury Vieira Reinaldet e Filippo Blancato, 

Presb. Paulo Rodrigues Costa: Sínodo Setentrional: Presbitério do Amazonas: 

Rev. Osvani de Oliveira Silva; Presbitério do Ceará: Rev. Rivaldo Bispo Oliveira; 

Presbitério do Norte: Rev. Samuel do Prado. Sínodo Sudoeste Paulista: 

Presbitério de Botucatu: Revs. Edy Francisco Machado e Clayton Leal da Silva, 

Presb. Nelson Silva Lara; Presbitério Central Paulista: Revs. Gessé Moraes de 

Araújo e Ricardo Bonfim Bruder, Presbs. Varlino Mariano de Souza e Noêmia 

Antunes Nascimento; Presbitério de Ourinhos: Revs. João Batista de Souza e 

Ademar Rogato, Presbs. Osmar da Silva e Marcos Gomes; Sínodo Sul de São 

Paulo: Presbitério de Sorocaba: Revs. Heitor Beranger Júnior e Lysias Oliveira dos 

Santos, Presbs. Oswaldo Pelegrini Fantasia e João Novaes Amaral; Presbitério 



Sul de São Paulo: Revs. Evâneo de Oliveira Prado e Ezequias Pires de Camargo, 

Presbs. Odair Martins e Cleidinei Gomes Prado; Presbitério de Votorantim: Revs. 

Jairo Honório Corrêa e Jonas Gonçalves, Presbs. Eduardo Wakamoto e Gerson 

de Melo; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presbitério de Arapongas: Revs. Artêmio 

Langue Pauluci Júnior e Claudecir da Silva, Presbs. Arlindo da Silva Pinto e João 

Rodrigues; Presbitério Campo Grande: Revs.  Renato Henrique e Sérgio 

Francisco dos Santos, Presb. Abinur Leopoldo de Campos; Presbitério de 

Maringá: Revs. Eduardo Cristiano Vaine Cordeiro e César Sória de Anunciação, 

Presbs. Valdenir dos Santos Corrêa e Djalma Bastos César; Presbitério Mato 

Grosso do Sul: Revs. Ezequiel Luz e Rodson Ribeiro da Costa, Presb. José 

Lourenço da Silva Neto; Presbitério Norte do Paraná: Revs. João Batista de 

Moraes e Reinaldo Almeida dos Santos; Presbitério Oeste do Paraná: Revs. Ivan 

Silvério e Osni Dias de Andrade, Presb. Jonas de Oliveira e Silva. AUSENTES: 

Presbitérios: Bahia, Sergipe e Novo Osasco. QUÓRUM: Havendo quórum, com a 

presença de 82 ministros e 55 presbíteros, e a totalidade dos sínodos, o 

presidente declarou aberta a 5ª Sessão da 5ª Reunião Ordinária da Assembleia 

Geral da IPI do Brasil do Exercício 2007-2010. Orou o Rev. Artêmio, do Presbitério 

de Arapongas, dando início aos trabalhos. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson 

Correia de Lacerda, secretário geral; Presb. Pedro Henrique dos Santos, 

administrador geral; Rev. Mário Ademar Fava, assessor parlamentar; Rev. José 

Ilson Venâncio, assistente do secretário geral. APROVAÇÃO DE ATAS: Foram 

lidas e aprovadas as atas das 3ª e 4ª sessões. RESOLUÇÕES: Quanto aos Docs. 

AG 011/07 (Do Sínodo Oeste Paulista, encaminhando proposta a respeito da 

contribuição das igrejas locais para a Assembleia Geral), AG 018/07 (Do Sínodo 

Meridional, encaminhando proposta de redução da taxa de contribuição das 

igrejas para a Assembleia Geral), AG 023/07 (Da Diretoria da Assembleia Geral, 

apresentando relatório de estudos a respeito da redução das contribuições das 

igrejas locais à Assembleia Geral), AG 030/07 (Do Sínodo Ocidental, 

encaminhando proposta a respeito da contribuição das igrejas locais para a 

Assembleia Geral), resolve: Reduzir 2% a contribuição das igrejas locais à 

Assembleia Geral, obedecendo ao seguinte escalonamento: 0.5% em 2009; 0,5% 



em 2010; 0,5% em 2011; e 0,5% em 2012. Quanto ao Doc. 024/07 (Relatório da 

Comissão Executiva da Assembleia Geral referente ao período 2005-2006), 

resolve: a) Com referência ao orçamento: Aprovar a seguinte previsão 

orçamentária para o biênio 2007-2008: “IGREJA PRESBITERIANA 

INDEPENDENTE DO BRASIL – Orçamento 2007 – 2008: DEPARTAMENTOS - 

DIREÇÃO (0,63%): 25.875,00 - 25.000,00 - 50.875,00; AG (0,13%): 5.175,00 - 

5.000,00 - 10.175,00; COMEX (0,25%): 10.350,00 - 10.000,00 - 20.350,00; 

Diretoria (0,25%): 10.350,00 – 10.000,00 - 20.350,00; EXECUÇÃO (27,83%): 

1.223.715,95 - 1.181.966,86 - 2.405.682,81; Presidência: (0,61%) 24.840,00 - 

24.000,00 - 48.840,00; Secretaria Geral: (0,45%) 18.630,00 - 18.000,00 - 

36.630,00; Tesouraria (0,15%): 6.210,00 - 6.000,00 - 12.210,00; Administração 

Geral (26,62%): 1.174.035,95 - 1.133.966,86 - 2.308.002,81; Execução 

Administrativa (19,85%): 880.701,85 - 850.919,66 - 1.731.621,51; Viúvas (2,10%): 

86.109,10 - 83.197,20 - 169.306,30; Seguro de Vida Pastoral (2,53%): 103.500,00 

- 100.000,00 - 203.500,00; IPIB – Previdência (1,52%): 62.100,00 - 60.000,00 - 

122.100,00; Comissão Permanente Exame de Contas (0,13%): 5.175,00 - 

5.000,00 - 10.175,00; Comissões Diversas (0,25%): 10.350,00 - 10.000,00 - 

20.350,00; Representações (0,25%) 10.350,00 - 10.000,00 - 20.350,00; 

AMIR/anuidade U$ 1.200 (0,07%): 2.760,00 - 2.640,00 - 5.400,00; 

AIPRAL/anuidade U$ 1.500 (0,08%): 3.450,00 - 3.300,00 - 6.750,00; 

CMI/anuidade U$ 1.800 (0,10%): 4.140,00 - 3.960,00 - 8.100,00; CLAI/anuidade 

(0,01%): 600,00 - 600,00 - 1.200,00; Missão Caiuá (0,00%) 4.800,00 - 4.350,00 - 

9.150,00; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (23,84%): 1.047.213,00 - 1.011.800,00 - 

2.059.013,00; Secretaria de Educação Teológica (FECP) (22,80%): 1.010.988,00 - 

976.800,00 - 1.987.788,00; Secretaria de Ensino Infantil, Básico e Superior 

(0,08%): 3.105,00 - 3.000,00 - 6.105,00 STSP; (6,57%) 298.080,00 - 288.000,00 - 

586.080,00; STAGS (6,57%): 298.080,00 - 288.000,00 - 586.080,00; STF (6,57%): 

281.313,00 - 271.800,00 - 553.113,00; CTM Sudeste (0,76%): 31.050,00 - 

30.000,00 - 61.050,00; CTM Nordeste (2,27%): 99.360,00 - 96.000,00 - 

195.360,00; Secretaria de Educação Cristã (0,91%): 31.050,00 30.000,00 - 

61.050,00; Secretaria de Música e Liturgia (0,13%): 5.175,00 - 5.000,00 - 



10.175,00; MINISTÉRIO DA COMUNICAÇÃO (6,09%): 237.015,00 - 229.000,00 - 

466.015,00; Secretaria (0,08%): 3.105,00 - 3.000,00 - 6.105,00; O Estandarte 

(3,54%): 144.900,00 - 140.000,00 - 284.900,00; Revista Alvorada (0,51%): 

15.525,00 - 15.000,00 - 30.525,00; Portal (0,25%): 8.280,00 - 8.000,00 - 

16.280,00; Outras Mídias (0,25%): 5.175,00 - 5.000,00 - 10.175,00; Associação 

Evangélica Pendão Real (1,46%): 60.030,00 - 58.000,00 - 118.030,00; 

MINISTÉRIO DA MISSÃO (41,61%): 1.705.559,04 - 1.647.883,14 - 3.353.442,18; 

Secretaria de Evangelização (35,78%): 1.466.474,04 - 1.416.883,14 - 

2.883.357,18; Secretaria (20,88%): 855.727,99 - 826.790,33 - 1.682.518,32; 

Projeto Sertão (4,39%): 179.749,31 - 173.670,83 - 353.420,14; Programa 

Amazônia (3,66%): 150.080,11 - 145.004,94 - 295.085,05; Projeto Presbitério 

Gaúcho (6,43%): 263.537,14 - 254.625,26 - 518.162,40; Projeto Natanael (0,42%): 

17.379,49 - 16.791,78 - 34.171,27; Secretaria de Diaconia (3,94%): 161.460,00 - 

156.000,00 - 317.460,00; Secretaria (1,01%): 41.400,00 - 40.000,00 - 81.400,00; 

Associação Bethel (2,05%): 83.835,00 - 81.000,00 - 164.835,00; Acampamento 

Cristo é Vida (0,88%): 36.225,00 - 35.000,00 - 71.225,00; Secretaria da Família 

(1,89%): 56.925,00 - 55.000,00 - 111.925,00; Secretaria (0,13%): 5.175,00 - 

5.000,00 - 10.175,00; CNA (0,51%) 20.700,00 - 20.000,00 - 40.700,00; CNU 

(0,51%): 20.700,00 - 20.000,00 - 40.700,00; Adolescentes e Crianças (0,25%): 

10.350,00 - 10.000,00 - 20.350,00; Ministério Pastoral (0,51%): 20.700,00 - 

20.000,00 - 40.700,00; TOTAL (100%) 4.239.377,99 - 4.095.650,00 - 

8.335.027,99.”. b) Com referência aos relatórios das secretarias, instituições 

associações, comissões e outros departamentos da igreja, a saber: 1) Secretária 

da Família: Aprovar o relatório e determinar que a Comissão Executiva elabore 

estudo a respeito da contratação de secretário de tempo integral, apresentando-o 

na próxima reunião da Assembleia Geral; 2) Secretaria de Educação Cristã: 

Aprovar o relatório e encaminhar suas sugestões e propostas aos responsáveis 

pela secretaria; 3) Secretaria de Ação Pastoral: Aprovar o relatório e determinar 

que a Comissão Executiva elabore estudo a respeito da contratação de secretário 

de tempo integral, apresentando-o na próxima reunião da Assembleia Geral; 4) 

Ministério da Missão: Aprovar o relatório; determinar que a Comissão Executiva 



elabore estudo a respeito da contratação de secretário de tempo integral, 

apresentando-o na próxima reunião da Assembleia Geral; e encaminhar suas 

outras sugestões aos responsáveis pelo ministério; 5) Ministério da Comunicação: 

Aprovar o relatório; 6) Ministério da Educação: Aprovar o relatório e encaminhar 

suas sugestões e propostas aos responsáveis pelo ministério; 7) Revista Alvorada: 

Aprovar o relatório e encaminhar suas sugestões e propostas ao Ministério da 

Comunicação; 8) O Estandarte: Aprovar o relatório e encaminhar suas sugestões 

e propostas ao Ministério da Comunicação; 9) Representação junto ao GTME 

(Grupo de Trabalho Missionário Evangélico): Aprovar o relatório e encaminhar 

suas sugestões e propostas à Secretaria de Evangelização; 10) Assessoria de 

Estatística: Aprovar o relatório e enfatizar a importância do preenchimento correto 

e do encaminhamento dos dados estatísticos dentro do prazo estipulado; 11) 

Secretaria de Evangelização: Aprovar o relatório e encaminhar suas sugestões e 

propostas aos responsáveis pela secretaria; 12) Missão Evangélica Caiuá: 

Aprovar o relatório; 13) Secretaria de Diaconia: Aprovar o relatório e determinar 

que a Comissão Executiva elabore estudo a respeito da contratação de secretário 

de tempo integral, apresentando-o na próxima reunião da Assembleia Geral; 14) 

Fundação Eduardo Carlos Pereira: Aprovar o relatório, com exceção da previsão 

orçamentária de 2007, por não estar ainda concluída, e determinar que a mesma 

seja encaminhada à Comissão Executiva da Assembleia Geral. c) Com referência 

às decisões da Comissão Executiva: Referendar as decisões tomadas nos anos 

de 2005 e 2006. d) Com referência ao documento encaminhado pelo Sínodo 

Oeste Paulista a respeito da publicação das leis ordinárias que estão em vigor: 

Determinar que relatório sobre o assunto seja apresentado na próxima reunião da 

Assembleia Geral. e) Com referência ao documento encaminhado pelo Sínodo 

Oeste Paulista, solicitando informações da Editoria Pendão Real: Determinar que 

relatório sobre o assunto seja apresentado na próxima reunião da Comissão 

Executiva; f) Com referência à nomeação de Comissão Especial para apuração de 

eventuais irregularidades no Sínodo Sul de São Paulo, considerando a existência 

de fatos novos encaminhados com os competentes comprovantes à Comissão 

Executiva da Assembleia Geral em 18 de janeiro de 2007: Devolver à Comissão 



Executiva a matéria, a fim de que esta requeira ao Sínodo Sul de São Paulo os 

referidos recursos e sobre ele proceda o competente julgamento. Quanto ao Doc. 

AG 010/07 (Do Sínodo Oeste Paulista, encaminhando proposta de declaração 

sobre o homossexualismo), resolve: a) Acolher a proposta do Sínodo Oeste 

Paulista no sentido de que seja nomeada uma comissão especial formada por 

profissionais de áreas diversas para elaboração de um posicionamento oficial da 

IPI do Brasil sobre o tema da homossexualidade, delegando-se à Comissão 

Executiva a competência para nomear a referida comissão, ficando a critério da 

mesma incluir os nomes sugeridos no documento; b) Determinar que o relatório 

dessa comissão especial seja encaminhado à Comissão Executiva até julho de 

2008, a fim de que seja remetido aos Sínodos e Presbitérios para tomarem ciência 

de seu teor e apresentarem sugestões; c) Determinar que todas as sugestões 

sejam encaminhadas à Comissão Especial que elaborará o texto final a ser 

encaminhado para  a reunião da Assembleia Geral de julho de 2009. Quanto ao 

Doc. AG 013/07 (Do Sínodo Norte Paulistano, encaminhando proposta de 

regulamentação de dispositivos da Constituição da IPI do Brasil), resolve: 

Regulamentar os Artigos 20 (inciso IV), 59 (alínea C do primeiro parágrafo) e 64, 

(alínea C do parágrafo único) da Constituição da IPI do Brasil nos seguintes 

termos: Artigo 20, Inciso IV – “A reabilitação dos que foram excluídos do rol de 

membros por renúncia expressa da jurisdição eclesiástica (Art. 24, I) e por 

exclusão disciplinar (Art. 24, Vi) exigirá nova profissão de fé do interessado”. 

Artigo 59, Alínea “C” do primeiro parágrafo: Em caso de organização de igreja, 

exigir-se-á dos candidatos ao presbiterato apenas o tempo de cinco anos de 

vivência como membro da IPI do Brasil. Artigo 64, Alínea “C” do primeiro 

parágrafo: Em caso de organização de igreja, exigir-se-á dos candidatos ao 

diaconato apenas o tempo de cinco anos de vivência como membro da IPI do 

Brasil. Quanto ao Doc. AG 014/07 (Do Sínodo Norte Paulistano, encaminhando 

proposta de regulamentação de férias dos pastores), resolve: Rejeitar a proposta 

de regulamentação de férias de pastores, visto não haver amparo no ordenamento 

jurídico pátrio relativo a direitos trabalhistas tais como férias, dada a natureza do 

serviço religioso que exercem, devendo ser respeitada a livre negociação dos 



ministros com seus presbitérios e igrejas no tocante ao benefício. Quanto ao Doc. 

AG 015/07 (Do Sínodo Norte Paulistano, encaminhando proposta a respeito dos 

boletos de recolhimento da contribuição das igrejas locais para a tesouraria da IPI 

do Brasil), resolve: Rejeitar a solicitação, tendo em vista informações prestadas 

pela tesouraria geral de que está em vias de implantar um novo sistema de 

impressão on line de boletos, o que facilitará o trabalho das tesourarias das igrejas 

locais e dos presbitérios na fiscalização do adimplemento das obrigações das 

igrejas junto à tesouraria central da IPI do Brasil. Quanto ao Doc. AG 019/07 (Do 

Sínodo das Minas Gerais, encaminhando solicitação de que a Assembleia Geral 

ofereça alternativas aos presbitérios contrários à ordenação feminina), resolve: 

Rejeitar o documento tendo em vista a sua inconstitucionalidade. Quanto Doc. AG 

028/07 (Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, encaminhando ações 

diretas de inconstitucionalidade contra artigos da Constituição da IPI do Brasil, 

acompanhado de parecer da Assessoria Jurídica a respeito do assunto), resolve: 

Rejeitar tendo em vista a ocorrência de vício insanável constatado no 

encaminhamento das referidas ações ao Presbitério da Araraquarense, ou seja, 

no seu nascedouro; constata-se no expediente que o proponente das ações o fez 

em nome próprio e não em nome do Conselho da IPI de Bom Jardim, em São 

José do Rio Preto, SP, ainda que conste nos autos que o referido presbítero, na 

reunião do presbitério em que encaminhou as ações, figurava como representante 

do conselho da referida igreja; salvo melhor juízo, os representantes das igrejas 

locais não podem ser considerados membros natos dos presbitérios, até porque 

os membros dos presbitérios são as igrejas locais e os ministros; sendo assim, 

encaminhamentos de documentos, tais como as referidas ações, devem ser feitas 

através dos conselhos, os quais têm legitimidade para apresentarem propostas 

dessa natureza; apesar das referidas ações terem tramitado por todos os concílios 

inferiores, merecendo até mesmo parecer muito bem elaborado pela Assessoria 

Jurídica da IPI do Brasil, as mesmas deverão ser devolvidas ao proponente para 

que as encaminhe pela via adequada, ou seja, através do Conselho que diz 

representar; sendo assim, não se acolhem as referidas ações por absoluta 

ilegitimidade da parte proponente em encaminhar as mesmas, ficando prejudicado 



o mérito das questões suscitadas; além disso, os concílios por onde tramitaram as 

ações devem ser alertados para que tenham maior zelo em verificar a questão da 

legitimidade da parte de quem propuser ações como as apresentadas no caso em 

epígrafe. Quanto aos Docs. AG 032/07 (Do Sínodo Setentrional, encaminhando 

solicitação do Presbitério Amazonas de estudos a respeito da mudança de campo 

de ministros), AG 033/07 (Do Sínodo Setentrional, encaminhando proposta de 

estabelecimento de resolução a respeito dos deveres de tutores eclesiásticos de 

seminaristas), AG 034/07 (Do Sínodo Setentrional, encaminhando proposta de 

estabelecimento de resolução a respeito dos deveres dos seminaristas) e AG 

035/07 (Do Sínodo Setentrional, encaminhando consulta a respeito de eleição de 

tesoureiro e de secretário executivo), resolve: Devolver os referidos documentos 

ao Sínodo Setentrional, tendo em vista vício de encaminhamento. Quanto ao Doc. 

AG 026/07 (Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, encaminhando recurso 

de Paulo Eduardo Leme dos Santos contra decisão da Comissão Executiva do 

Presbitério Freguesia), resolve: Acolher o documento, dando a ele provimento, 

determinando o retorno dos autos ao Sínodo, para que seja encaminhado ao 

Presbitério da Freguesia, para prosseguimento do Recurso de Apelação interposto 

e conseqüente apreciação e julgamento de seu mérito; registra-se que os 

membros do referido presbitério ficaram impedidos de votar a referida matéria. 

Quanto aos Docs. AG 06/07 (Da Comissão Executiva da Assembleia Geral 

encaminhando documento do Presbitério do ABC a respeito de Manifesto do 

Presbitério Leste Paulistano contra decisão da Assembleia Geral da IPI do Brasil 

de filiação ao Conselho Mundial de Igrejas), AG 020/07 (Do Sínodo das Minas 

Gerais, encaminhando manifestação de apoio ao Manifesto do Presbítero Leste 

Paulistano contra a decisão de filiação da IPI do Brasil ao Conselho Mundial de 

Igrejas), AG 027/07 (Da Comissão Executiva da Assembleia Geral encaminhando 

Manifesto do Presbitério Leste Paulistano contra decisão da Assembleia Geral de 

filiação da IPI do Brasil ao Conselho Mundial de Igreja e sua decisão a respeito do 

assunto) e AG 031/07 (Do Sínodo São Paulo, encaminhando manifestação de 

apoio do Presbitério Paulistano ao Manifesto do Presbitério Leste Paulistano 

contra decisão da Assembleia Geral de filiação da IPI do Brasil ao Conselho 



Mundial de Igrejas), resolve: a) Arquivar o manifesto; b) Exortar o Sínodo de São 

Paulo por seu procedimento neste caso, tendo autorizado indevidamente a 

divulgação de um documento que deveria aguardar uma resposta da Comissão 

Executiva da Assembleia Geral. Registra-se voto contrário do Rev. Filippo 

Blancato, do Presbitério São Paulo. SUSPENSÃO E REABERTURA DA SESSÃO: 

A sessão foi suspensa às 12h50 para almoço e reaberta às 14h18. 

RESOLUÇÕES: Quanto ao Doc. AG 025/07 (Da Comissão Executiva da 

Assembleia Geral, encaminhando solicitação de doação de propriedade à IPI de 

Palmas, TO, e de estabelecimento de contrato de comodato com o Sínodo Brasil 

Central a respeito do imóvel onde funciona o Ambulatório Evangélico de Palmas), 

resolve: Doar o terreno no qual está construído o templo da IPI Central de Palmas 

à referida igreja e autorizar o presidente da Assembleia Geral da IPI do Brasil a 

assinar a escritura. Quanto ao Doc. AG. 029/07 (Do Sínodo Nordeste, 

encaminhando proposta a respeito da divulgação de informações financeiras da 

IPI do Brasil), considerando que informações detalhadas quanto aos 

demonstrativos financeiros são fornecidas e publicadas regularmente pela 

tesouraria e que os sínodos têm acesso a todas as informações desta natureza 

através da participação nas reuniões da Comissão Executiva da Assembleia 

Geral, resolve: Arquivar o referido documento. Quanto ao Doc. AG 036/07 (Da 

Comissão Executiva da Assembleia Geral, encaminhando solicitação da Fundação 

Eduardo Carlos Pereira a respeito de quatro apartamentos da IPI do Brasil em 

Londrina, PR), resolve: a) Conceder prazo até a próxima reunião da Comissão 

Executiva da Assembleia Geral para que os presbitérios, igrejas e membros da IPI 

do Brasil que têm débitos junto ao Seminário de Londrina ofereçam ao referido 

Seminário proposta de acerto da divida, ficando passiveis de disciplina se não o 

fizerem; b) Atender a solicitação da Fundação Eduardo Carlos Pereira, 

autorizando, se necessário, a venda de até dois (2) apartamentos para fazer frente 

os passivos existentes do Seminário Teológico Antonio de Godoy Sobrinho, 

autorizando-se o Presidente da Assembleia Geral a assinar os documentos 

pertinentes. Tais apartamentos cuja venda é autorizada são os de número 402, 

matrícula número 62.897 do Registro Geral do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 



Londrina, e 502, matrícula número 62.898 do Registro Geral do 1º Ofício de 

Registro de Imóveis de Londrina, ambos situados no Bloco A do “Residencial La 

Rochelle”, rua José Monteiro de Mello, 250, em Londrina PR; c) Transferir a 

gestão dos outros dois (2) apartamentos à Fundação Eduardo Carlos Pereira, 

conservando-se o patrimônio em nome da IPI do Brasil; d) Informar os Sínodos e a 

Comissão Executiva da Assembleia Geral a respeito dos referidos acertos. Quanto 

ao Doc. AG 037/07 (Da Comissão Executiva da Assembleia Geral encaminhando 

decisão de venda de garagens na rua Amaral Gurgel, 452, em São Paulo, SP), 

resolve: Vender as 04 (quatro) seguintes garagens: rua Amaral Gurgel,452, Box 

03, S/S, matrícula  6.108, no 5º Oficial de Registro de Imóveis da Capital; rua 

Amaral Gurgel,452, Box 04, S/S, matrícula  6.109, no 5º Oficial de Registro de 

Imóveis da Capital; rua Amaral Gurgel,452, Box 05, S/S, matrícula  6.110, no 5º 

Oficial de Registro de Imóveis da Capital; rua Amaral Gurgel,452, Box 06, S/S, 

matrícula  6.111, no 5º Oficial de Registro de Imóveis da Capital, e autorizar o 

presidente da Assembleia Geral a assinar a escritura de venda do referidos 

imóveis. Quanto ao Doc. AG 040/07 (Relatório da Comissão Especial para 

Elaboração de Afirmação de Fé), resolve: Aprovar concessão de prazo até a 

próxima reunião ordinária da Assembleia Geral para conclusão de seus trabalhos. 

Quanto ao Doc. AG 022/07 (Relatório da Comissão Permanente de Exame de 

Contas e Auditoria, referente ao ano de 2004), resolve: Aprovar o relatório da 

Comissão Permanente de Exame de Contas e Auditoria do exercício encerrado 

em 31/12/2004, nos seguintes termos: “1. Examinamos o balanço patrimonial, 

demonstrações de resultados, contas relativas ao exercício social de 2004, 

documentos e informações referentes às operações realizadas no período 

compreendido entre o dia 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2004 apresentados 

pela Diretoria através da tesouraria e contabilidade, bem como as análises dos 

procedimentos adotados e levantados em reuniões realizadas no escritório central, 

com a presença do tesoureiro, contador e assessores, com a finalidade de 

detalhar as ressalvas e questionamentos apresentados. 2. Nossos exames foram 

conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, que 

requerem a realização dos exames com o objetivo de comprovar a adequada 



apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos 

relevantes. Analisamos a documentação disponibilizada pela tesouraria e levamos 

em conta os saldos das operações mais relevantes ocorridas no período, a 

avaliação das práticas contábeis adotadas, e o volumes de transações e controles 

internos. 3. Registramos que encontramos em quase todos os órgãos (Seminários, 

Escritório de Manaus, Estandarte, Alvorada) e Administração através da tesouraria 

central da IPIB, nas constatações genéricas dos lançamentos, a ausência de 

documentação correta de aquisição de bens materiais e de despesas incorridas. 4. 

Persistem em quase todos os órgãos auditados a ausência de comprovantes 

legalmente aceitos, por exemplo, recibo comum na compra de bens materiais em 

lugar da “nota fiscal”; 5. Falta de comprovantes em relatórios de despesas de 

viagens; 6. Pagamento pela IPIB de boleto bancário em nome da Associação 

Literária e Evangélica Pendão Real (empresa comercial com contabilidade 

própria). 7.Pagamentos efetuados a autônomos, através de RPAs (Recibo de 

Pagamento de Autônomos), sem a devida retenção do INSS e IRF, e sem a 

contribuição previdenciária que cabe, nesses casos, à pessoa jurídica tomadora 

dos serviços prestados. Providências devem ser tomadas no sentido de efetuar 

quitação desses débitos tributários; 8. Pagamento de serviços prestados por 

Pessoa Jurídica, sem a devida retenção do IRF. RECOMENDAÇÕES: a )Não 

efetuar pagamento de serviços prestados por Pessoa Jurídica sem a retenção do 

IRF. b) Não efetuar pagamento de despesas sem os respectivos documentos 

fiscais (nota fiscal fatura, recibo assinado e identificado, etc.). c) As tesourarias 

devem observar rigorosamente as disposições tributárias quanto ao desconto de 

tributos na fonte (ISS, IRF, INSS), ou, o recolhimento de contribuições apuradas. 

d) A não retenção ou recolhimento de tributos e contribuições enseja a formação 

de pesados passivos tributários, e no caso de não recolhimento de contribuições 

retidas de terceiros ou de funcionários pode gerar denuncia criminal dos órgãos 

fiscais contra os diretores da igreja por apropriação indébita. e) Todo cuidado deve 

ser tomado pelas tesourarias para amparar os lançamentos contábeis de 

documentação hábil que os fundamentem, redigindo de maneira clara e objetiva 

os históricos das operações.  f) As notas explicativas do balanço patrimonial estão 



muito simplórias, precisam ser melhoradas, pois são partes integrantes das 

demonstrações contábeis e devem estar elaboradas de acordo com as práticas 

contábeis emanadas da Lei 6404/76 e demais disposições complementares. Faz-

se necessário maiores esclarecimento tais como: “quais as principais diretrizes 

contábeis; qual o regime contábil das despesas e receitas; composição do 

imobilizado; se o passivo circulante é registrado por valor histórico e atualizado 

monetariamente ou não, como é apresentado o Patrimônio Líquido, etc. g) Adotar 

rigorosamente o documento aprovado pela AG-IPIB e denominado “Critérios 

Contábeis”. PARECER - Somos de parecer que as referidas demonstrações 

contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos, a posição 

patrimonial e financeira da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em 

31/12/2004, e o resultado de suas operações, referente ao exercício findo naquela 

data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Ressalvando-se os 

apontamentos mencionados nos parágrafos 4 a 8 a Comissão Permanente de 

Auditoria, é de opinião que: Os atos administrativos e financeiros da Diretoria da 

Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, foram praticados com a devida 

observância estatutária vigente, motivo pelo qual a Comissão Permanente de 

Exame de Contas e Auditoria, recomenda a sua “aprovação”. Quanto ao Doc. AG 

042/07 (Relatório da Comissão Permanente de Exame de Contas e Auditoria 

referente aos anos de 2005 e 2006), resolve: a) Aprovar o relatório da Comissão 

Permanente de Exame de Contas e Auditoria do ano de 2005, lavrado nos 

seguintes termos: “1. Examinamos o balanço patrimonial, demonstrações de 

resultados, contas relativas ao exercício social de 2005, documentos e 

informações referentes às operações realizadas no período compreendido entre o 

dia 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2005 apresentados pela Diretoria através 

da tesouraria e contabilidade, bem como as análises dos procedimentos adotados 

e levantados em reuniões realizadas no Escritório Central, com a presença do 

tesoureiro, contador e assessores, com a finalidade de detalhar as ressalvas e 

questionamentos apresentados. 2. Nossos exames foram conduzidos de acordo 

com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, que requerem a realização dos 

exames com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das 



demonstrações financeiras em todos os seus aspectos.. Analisamos a 

documentação disponibilizada pela tesouraria e levamos em conta os saldos das 

operações mais relevantes ocorridas no período, a avaliação das práticas 

contábeis adotadas, e o volume de transações e controles internos. 3. 

Constatamos que persistem ainda alguns pagamentos efetuados a autônomos, 

através de RPAs (Recibo de Pagamento de Autônomos), sem a devida retenção 

do INSS e IRF, e sem a contribuição previdenciária que cabe, nesses casos, à 

pessoa jurídica tomadora dos serviços prestados. Providências devem ser 

tomadas no sentido de efetuar quitação desses débitos tributários, verificando-se 

os limites de isenção. 4. Verificamos que os pagamentos a pastores que exercem 

funções de professor ou administrativas são feitas a título de côngrua. Tal prática 

não é ideal. Entendemos que, mesmo nesses casos, também deve ser 

providenciada a devida retenção de encargos e de impostos, com a emissão de 

RPAs. RECOMENDAÇÕES: a) Não efetuar pagamento de despesas sem os 

respectivos documentos fiscais (nota fiscal fatura, recibo assinado e identificado, 

etc.), nem o pagamento por serviços prestados por pessoa jurídica sem a retenção 

do Imposto de Renda (IRRF). b) As tesourarias dos vários departamentos da 

igreja devem observar rigorosamente as disposições tributárias quanto ao 

desconto de tributos na fonte (ISS, IRF, INSS) ou o recolhimento de contribuições 

apuradas dentro dos prazos legais. c) Todo cuidado deve ser tomado pelas 

tesourarias para amparar os lançamentos contábeis de documentação hábil que 

os fundamentem, redigindo de maneira clara e objetiva os históricos das 

operações.  d) Adotar rigorosamente o documento aprovado pela Assembleia 

Geral da IPI do Brasil denominado “Critérios Contábeis”. PARECER: Somos de 

parecer que as referidas demonstrações contábeis apresentam adequadamente, 

em todos os aspectos, a posição patrimonial e financeira da Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil em 31/12/2005, e o resultado de suas operações referente 

ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil. Ressalvando-se os apontamentos mencionados nos parágrafos 3 a 4, a 

Comissão Permanente de Auditoria, é de parecer que: Os atos administrativos e 

financeiros da Diretoria da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, foram 



praticados com a devida observância estatutária vigente, motivo pelo qual a 

Comissão Permanente de Exame de Contas e Auditoria, recomenda a sua 

“aprovação”. b) Aprovar o relatório da Comissão Permanente de Exame de Contas 

e Auditoria referente ao período de janeiro a outubro do ano de 2006, nos 

seguintes termos: “1. Examinamos a documentação referente somente aos meses 

de janeiro a outubro de 2006. 2. Verificamos que as recomendações feitas 

anteriormente foram, em parte, atendidas. 3. Constatamos que a documentação 

está em boa ordem, ocorrendo a falta de retenções legais em pagamentos 

efetuados. 4. Fornecemos ao tesoureiro e seus auxiliares orientação quanto aos 

procedimentos contábeis e fiscais. 5. Observamos que falta ainda ser entregue a 

documentação referente aos meses de novembro e dezembro de 2006, bem como 

as demonstrações contábeis do exercício. Sem tais documentos, ficamos 

impedidos de oferecer parecer final de auditoria. Quanto ao Doc. AG 041/07 

(Relatório da Tesouraria referente aos anos de 2005 e 2006), resolve: Aprovar o 

relatório da Tesouraria Geral referente ao exercício de 2005 e 2006. OUTRAS 

RESOLUÇÕES: A) Inadimplência de igrejas junto à tesouraria geral da IPI do 

Brasil: resolve que os Sínodos tenham até 31 de julho de 2007 para levantarem as 

situações de inadimplência e dêem passos para a regularização de igrejas dos 

presbitérios de sua jurisdição, apresentando relatório na reunião da Comissão 

Executiva da Assembleia Geral a ser realizada em agosto de 2007, ficando os 

sínodos, presbitérios e conselhos passíveis de disciplina se não o fizerem; B) 

Organização e dissolução de igrejas: resolve que os Presbitérios comuniquem, de 

imediato, a Secretaria Geral, a organização e dissolução de igrejas em sua 

jurisdição; C) Seminários: resolve que a Fundação Eduardo Carlos Pereira estude 

a viabilidade da continuação das atividades de todos os Seminários, 

encaminhando sua conclusão à próxima reunião  da Assembleia Geral. 

AUTORIZAÇÃO PARA SE RETIRAREM: Foram concedidas as seguintes 

autorizações para se retirarem da reunião: às 14h45: Rev. Samuel do Prado, do 

Presbitério do Norte; Revs. Paulo César e Jairo Camilo e  Presb. Etevaldo, do 

Presbitério de Osasco; Presb. Moacir Húngaro e Presb. Ismael Cândido, ambos 

do Presbitério do Ipiranga; Rev. Juraci Moraes Cabral, do Presbitério de Minas; 



Presb. Aníbal Martins, Presb. Lauro Brizola, Rev. João Luis Furtado e Rev. Nilo 

Sergio, todos do Presbitério Leste Paulistano; Rev. Filippo Blancato, do Presbitério 

de São Paulo; Rev Ezequias Pires de Camargo, do Presbitério Sul de São Paulo; 

Rev. Jonas Gonçalves, do Presbitério de Votorantim, Rev. Osmair, Rev. 

Humberto, Presb. Abedias, todos do Presbitério Noroeste Paulista; Presb. Jonas, 

Presbitério Oeste do Paraná; Revs. Valdemar e Marcio Miranda, Presbs. Djalma e 

Luiz Ribeiro, todos do Presbitério de Campinas; Revs Jairo Honório e Presb. 

Gerson de Melo, ambos do Presbitério de Votorantim; às 15h45: Revs. Zaru 

Cassiano e Jonathan D. Souza, do Presbitério Sul de Minas; Rev. Ablandino 

Saturnino de Souza, do Presbitério Sudoeste de Minas; Rev. Ricardo Bonfim 

Bruder, do Presbitério Central Paulista; Presb. João Rodrigues, do Presbitério de 

Arapongas; Revs. Heitor Beranger Júnior e Lysias Oliveira dos Santos e Presbs. 

Oswaldo Pelegrini Fantasia e João Novaes do Amaral, do Presbitério de 

Sorocaba; às 16h00, Rev. Ézio, do Presbitério do Distrito Federal; Revs. Ezequiel 

Luz e Robson Ribeiro da Costa e Presb. José Lourenço da Silva Neto, do 

Presbitério Mato Grosso do Sul; às 17h00, Rev. Carlos Augusto Prado de Oliveira 

e Presb. Eliezer Lopes Jerônimo, do Presbitério do Rio de Janeiro; Rev. Francisco 

Carlos Monteiro dos Santos, do Presbitério Fluminense; às 17h30, Rev. Gessé 

Moraes de Araújo e Presbs. Varlino Mariano de Souza e Noemia Antunes do 

Nascimento, do Presbitério Central Paulista. ALTERAÇÃO NA SECRETARIA: Em 

virtude da saída do Rev. Ézio, assumiu a secretaria o Presb. Assuero. MUDANÇA 

DE REPRESENTAÇÃO: Em virtude da saída do Rev. Heitor Beranger Júnior, 

assumiu a representação do Presbitério de Sorocaba, às 15h45, o Rev. José Ilson 

Venâncio. REGISTROS DE FALECIMENTO: Com manifestação de pesar, foram 

feitos os seguintes registros de falecimento: Presbítero Emérito da IPI Filadélfia, 

em Santo André, SP, Moisés de Oliveira Brito; Rev. Daniel Astério, do Presbitério 

de Mato Grosso; Presb. Manuel de Oliveira Chaves, da 1ª IPI de Guarulhos, SP; 

Rev. Samuel Franco de Menezes, do Presbitério Litoral Paulista; Missionário e 

Presb. João Paulino Mafra, da IPI do Estreito, Florianópolis, SC, e do Projeto 

Siloé; Rev. Adílio Gomes, pastor emérito da IPI de Casa Verde, São Paulo, SP; 

Rev. Rossine Sales Fernandes, do Presbitério Sul do Paraná; Presb. Saulo 



Lacerda da Silva, da 3ª IPI de Guarulhos, SP; Rev. Getro Pereira da Silva, do 

Presbitério Araraquarense. REGISTROS DE GRATIDÃO: Ao Sínodo Vale do Rio 

Paraná, ao Presbitério de Maringá e à 1ª IPI de Maringá e ao Magnífico Reitor do 

CESUMAR, Dr. Wilson da Silva Matos, pela acolhida carinhosa à Assembleia 

Geral da IPI do Brasil. APROVAÇÃO DA ATA DA 5ª SESSÃO: Foi lida e 

aprovada.  ENCERRAMENTO: A 5ª sessão foi encerrada às 18h00, com o cântico 

do hino “Pendão Real” e bênção apostólica impetrada pela Presba. Eleni 

Rodrigues Mender Rangel. Para constar, nós, Rev. Ézio Martins de Lima, 1º 

secretário, e Presb. Assuero Guerra de Moura, 2º secretário, lavramos a presente 

ata, que é por nós assinada e pelos demais membros da diretoria presentes a esta 

sessão. 

  

  

 

ATA DA SESSÃO DE INSTALAÇÃO DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA GERAL DA IPI DO BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010 

 

DATA, HORA E LOCAL: 22 de novembro de 2007, com início às 20h15, no templo 

da 1ª Igreja Presbiteriana Independente do Tatuapé, rua Pedro Bellegarde, 401, 

Tatuapé, São Paulo, SP. PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: Rev. 

Ézio Martins de Lima. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: Sínodo Borda do Campo: 

Presbitérios: ABC: Revs. Abimael Lara e Eduardo Galasso Faria; Presbs. Eleni 

Rodrigues Mender Rangel e Irineu Bonadio; Ipiranga: Revs. Adilson de Souza 

Filho e Assir Pereira; Presbs. Ismael Cândido Mello e Ricardo Heumuth Benedetti; 

Litoral Paulista: Rev. Helinton Rodrigo Zanini Paes e José André Senna; Presb. 

João Batista Ribeiro de Barros; Sínodo Brasil Central: Presbitérios: Brasil Central: 

Revs. Lincoln Brasil Alves da Silva e Misael Barboza; Distrito Federal: Revs. Ézio 

Martins de Limas e Silas Silveira; Presbs. Marcos Aurélio Alves Jorge e Osmar 

Pereira Braga; Mato Grosso:  Revs. João Batista Azevedo e José Drailton da 

Silva; Rondônia: Revs. Joaquim Francisco Ribeiro Neto e Ovídio Elizeu do Amaral; 

Sínodo Meridional: Presbitérios: Catarinense: Revs. Euclides Luís do Amaral e 

Regina Niúra Silva do Amaral; Londrina: Revs. João Marcos Martins Ribeiro e 



Silas de Oliveira; Presbas. Henriqueta Rose Rosa e Sônia Regina Machado dos 

Santos; Paranaense: Revs. Francisco Elias Delfino e Ismael Salles Devidé; Sul do 

Paraná: Rev. Jean Carlos Selleti; Presbs. Luiz Antônio de Souza e Luiz Carlos 

Morosini; Sínodo das Minas Gerais: Presbitérios: São Paulo-Minas: Revs. Antônio 

Teotônio da Silva e Walter Guilherme Ferreira Salles; Presbs. Euclides Sarro 

Júnior e Sérgio Ferreira de Lima; Sudoeste de Minas: Revs. Ablandino Saturnino 

de Souza e Juraci Moraes Cabral; Sul de Minas: Revs. Jonathan Domingues de 

Souza e Galdino Acássio Gomes da Silva; Sínodo Nordeste: Presbitérios: Bahia: 

Rev. Gesiel Melo Silva; Nordeste: Revs. Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior 

e Rubens Diender de Oliveira Lima; Presbs. Clepson Brito e Márcio Alexandre 

Barros da Silva; Pernambuco: Rev. Laércio Oscar da Silva Junior; Presb. Assuero 

Guerra de Moura; Sínodo Norte Paulistano: Presbitérios: Bandeirante: Revs. 

Fernando Bortolleto Filho e Shirley Maria dos Santos Proença; Presbs. Érvio de 

Mattos e Valter de Jesus Alves; Freguesia: Revs. Adalto Geraldo Beltrão e 

Wellington Ribeiro; Presbs. Brivaldo Brasilino Bueno e João Bosco Lima; Santana: 

Revs. José Aparecido dos Santos e Ricardo de Oliveira Souza; Presba. Neide 

Oliveira Barros; Sínodo Ocidental: Presbitérios: Araraquarense: Revs. Adalgiso 

Pereira do Vale e Mário Sérgio de Góis; Presbs. Flávio Henrique Tabarini e José 

Del Ré; Campinas: Revs. José Arno Tossini e Márcio Miranda de Oliveira; Presbs. 

Djalma Terra Araújo e Luiz Ribeiro da Silva; Noroeste Paulista: Revs. Humberto 

Cabral Beloti e Osmair Martins Garcia; Presb. Abedias Queiros Ribeiro; Oeste: 

Revs. Émerson Orenha e Marcos Nunes da Silva; Presbs. Donisete Martins Ruiz e 

Roberto Bruder Carreira; Sínodo Oeste Paulista: Presbitérios: Assis: Revs. Hélio 

Osmar Fernandes e Jessé de Andrade; Presb. João Olavo Almeida Prado de 

Oliveira; Centro-Oeste Paulista: Revs. Agnaldo Pereira Gomes e Ricardo José 

Bento; Presbas. Celma Cristina Chaves Munhoz e Felícia Forte Sobrinha; 

Presidente Prudente: Revs. Itamar Pereira da Silva e Paulo de Melo Cintra 

Damião; Presbs. Antônio Marcos Gonçalves e  Walter Signorini; Sínodo Osasco: 

Presbitérios: Carapicuíba: Revs. Janailton dos Reis Santos e Natã Jerônimo 

Braga; Novo Osasco: Revs. Márcio Alves Mota e Pedro Teixeira Filho; Presbs. 

Luiz Erivelto da Silva e Milton Pereira Magalhães; Osasco: Rev. Dimas Barbosa 



Lima e Paulo César de Souza; Presb. Eduardo Gouvêa  Mendonça; Sínodo Rio - 

São Paulo: Presbitérios: Rio de Janeiro: Rev. Antônio Fernandes da Rocha Neto e 

Carlos Augusto do Prado Oliveira; Rio Sul: Revs. Antônio Elias Cotrim Thuler e 

Marcos Paulo de Oliveira; Presb. Otacílio Carvalho; Vale do Paraíba: Revs. 

Ernesto Aparecido Sossai e José Edson Ayrosa; Presb. Honélio Caetano 

Rodrigues; Sínodo São Paulo: Presbitérios: Leste Paulistano: Revs. Nilo Sérgio da 

Silva e Roberto Viani; Presbs. Aníbal Martins e Lauro Brisola de Almeida; 

Paulistano: Revs. Geraldo Aparecido Cardoso dos Santos e Gilberto dos Santos 

Rodrigues; Presbs. Abnaziel Ricardo de Freitas e William Ramos; São Paulo: 

Revs. Aury Vieira Reinaldet e Filippo Blancato; Presbs. Paulo Rodrigues Costa e 

Severino Diógenes de Aguiar; Sínodo Setentrional: Presbitérios: Amazonas: Rev. 

Osvani de Oliveira Silva; Ceará: Revs. Áureo Rodrigues de Oliveira e Mardônio de 

Souza Pereira; Presb. Isac Gomes Carneiro; Norte: Rev. Samuel do Prado; 

Sínodo Sudoeste Paulista: Presbitérios: Botucatu: Revs. Edy Francisco Machado e 

Silas de Assis Brochado; Presbs. Celso Vieira; Central Paulista: Revs. Gessé 

Moraes de Araújo e Kleuber Leal da Silva; Presbs. Noêmia Antunes Nascimento e 

Varlino Mariano de Souza; Ourinhos: Revs. João Batista de Souza e Joel Garcia 

Vieira; Presb. Marcos Gomes; Sínodo Sul de São Paulo: Presbitérios: Sorocaba: 

Revs. Heitor Beranger Júnior e Lysias Oliveira dos Santos; Presbs. João Novaes 

do Amaral e Oswaldo Pelegrini Fantasia; Sul de São Paulo: Revs. Evâneo de 

Oliveira Prado e Ezequias Pires de Camargo; Presbs. Cleidinei Gomes Prado e Eli 

Teixeira de Lima; Votorantim: Revs. Jairo Honório Correia e Jonas Gonçalves; 

Presbs. Eduardo Wakamoto e Maria Barros de Góes; Sínodo Vale do Rio Paraná: 

Presbitérios: Arapongas: Rev. Jader Montanheiro Ferreira; Presba. Evangelina 

Pinheiro Oliveira Segalla; Campo Grande: Rev. Renato Henrique e Sérgio 

Francisco dos Santos; Presb. Abinur Leopoldo de Campos; Maringá: Revs. César 

Sória de Anunciação e Eduardo Cristiano Vaine Cordeiro; Presb. Djalma Bastos 

César; Mato Grosso do Sul: Revs. Ezequiel Luz e Rodson Ribeiro Costa; Presbs. 

José Lourenço da Silva Neto e Leandro Wayhs; Norte do Paraná: Rev.  Reinaldo 

Almeida dos Santos; Presb. Moacir Enos Rosa; Oeste do Paraná: Rev. Ivan 

Silvério; Presb. David dos Santos. AUSENTES: Presbitérios Fluminense e 



Sergipe. QUÓRUM: Havendo quórum, com a presença de 95 ministros e 62 

presbíteros, e com a representação da totalidade dos sínodos, o presidente 

declarou aberta a Sessão de Instalação da 1ª Reunião Extraordinária da 

Assembleia Geral da IPI do Brasil do Exercício 2007-2010. DEMAIS 

PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário geral; Rev. Aury Vieira 

Reinaldet, tesoureiro; Presb. Pedro Henrique dos Santos, administrador geral; 

Rev. José Ilson Venâncio, assistente da secretaria geral; Rev. Mário Ademar 

Fava, assessor jurídico. CULTO: Passa-se à celebração do culto de abertura, com 

a proclamação da Palavra pelo Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, fundamentada 

em Efésios 3. MOTIVOS DA REUNIÃO: O presidente comunicou os motivos da 

reunião extraordinária da Assembleia Geral: 1) Lançamento oficial do Projeto 

Semeando; 2) Exame e deliberação a respeito de relatório da Fundação Eduardo 

Carlos Pereira a respeito da viabilidade da continuação das atividades de todos os 

seminários da IPI do Brasil; 3) Assinatura de Pacto de Parceria com a Igreja 

Reformada Argentina e com a Igreja Presbiteriana Independente da Bolívia. 

HORÁRIO DAS SESSÕES: Foi estabelecido o seguinte horário regimental: na 

sexta-feira, dia 23 de novembro, das 8h30 às 12h30, das 14h00 às 17h30, das 

20h00 às 22h30; no sábado, dia 24 de novembro, das 8h30 às 12h30, das 14h00 

às 16h00, e culto de encerramento às 18h00. LANÇAMENTO DO LIVRO 

PONDERAÇÕES DO REV. ANTÔNIO DE GODOY SOBRINHO: Antes do 

encerramento da sessão de instalação, foi feito o lançamento da obra 

“Ponderações”, reunindo textos da lavra do Rev. Antônio de Godoy Sobrinho, pelo 

seu editor, Rev. Marco Antônio Barbosa, do Seminário Teológico Rev. Antônio de 

Godoy Sobrinho, de Londrina, PR, em comemoração aos 25 anos de organização 

daquele Seminário. O texto foi publicado sob o patrocínio da Fundação Eduardo 

Carlos Pereira. Orou o Rev. Walter Guilherme Ferreira Salles. LEITURA E 

APROVAÇÃO DA ATA: A presente ata foi lida e aprovada. ENCERRAMENTO: A 

sessão foi encerrada às 22h45, com bênção pelo presidente. Para constar, eu, 

Rev. Ézio Martins de Lima, 1º secretário, lavrei a presente ata, por mim assinada e 

pelos demais membros da diretoria presentes a esta sessão. 

  



ATA DA 1ª SESSÃO DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

GERAL DA IPI DO BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010 

 

DATA, HORA E LOCAL: 23 de novembro de 2007, com início às 8h30, no templo 

da 1ª Igreja Presbiteriana Independente do Tatuapé, rua Pedro Bellegarde, 401, 

Tatuapé, São Paulo, SP. PRESIDENTE:  Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIOS: 

Rev. Ézio Martins de Lima e Presb. Assuero Guerra de Moura. VERIFICAÇÃO DE 

PRESENÇA: Sínodo Borda do Campo: Presbitérios: ABC: Revs. Abimael Lara e 

Eduardo Galasso Faria; Presbs. Eleni Rodrigues Mender Rangel e Irineu Bonadio; 

Ipiranga: Revs. Adilson de Souza Filho e Assir Pereira; Presbs. Ismael Cândido 

Mello e Ricardo Heumuth Benedetti; Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo Zanini 

Paes e José André Senna; Presb. João Batista Ribeiro de Barros; Sínodo Brasil 

Central: Presbitérios: Brasil Central: Revs. Lincoln Brasil Alves da Silva e Misael 

Barboza; Distrito Federal: Revs. Ézio Martins de Limas e Silas Silveira; Presbs. 

Marcos Aurélio Alves Jorge e Osmar Pereira Braga; Mato Grosso:  Revs. João 

Batista Azevedo e José Drailton da Silva; Rondônia: Revs. Joaquim Francisco 

Ribeiro Neto e Ovídio Elizeu do Amaral; Sínodo Meridional: Presbitérios: 

Catarinense: Revs. Euclides Luís do Amaral e Regina Niúra Silva do Amaral; 

Londrina: Revs. João Marcos Martins Ribeiro e Silas de Oliveira; Presbas. 

Henriqueta Rose Rosa e Sônia Regina Machado dos Santos; Paranaense: Revs. 

Francisco Elias Delfino e Ismael Salles Devidé; Sul do Paraná: Revs. Carlos 

Fernandes Meier e Jean Carlos Selleti; Presbs. Luiz Antônio de Souza e Luiz 

Carlos Morosini; Sínodo das Minas Gerais: Presbitérios: São Paulo-Minas: Revs. 

Antônio Teotônio da Silva e Walter Guilherme Ferreira Salles; Presbs. Euclides 

Sarro Júnior e Sérgio Ferreira de Lima; Sudoeste de Minas: Revs. Ablandino 

Saturnino de Souza e Juraci Moraes Cabral; Sul de Minas: Revs. Jonathan 

Domingues de Souza e Galdino Acássio Gomes da Silva; Sínodo Nordeste: 

Presbitérios: Bahia: Rev. Gesiel Melo Silva; Nordeste: Revs. Erivan Magno de 

Oliveira Fonseca Júnior e Rubens Diender de Oliveira Lima; Presbs. Clepson Brito 

e Márcio Alexandre Barros da Silva; Pernambuco: Revs. Davi Gordon Gartrell e 

Laércio Oscar da Silva Junior; Presb. Assuero Guerra de Moura; Sergipe: Revs. 



Edval Ferreira Brandão e José Rômulo Magalhães Filho; Presb. Jonatas Silva 

Meneses; Sínodo Norte Paulistano: Presbitérios: Bandeirante: Revs. Fernando 

Bortolleto Filho e Shirley Maria dos Santos Proença; Presbs. Érvio de Mattos e 

Valter de Jesus Alves; Freguesia: Revs. Adalto Geraldo Beltrão e Wellington 

Ribeiro; Presbs. Brivaldo Brasilino Bueno e Moacir Benvindo de Carvalho; 

Santana: Revs. José Aparecido dos Santos e Ricardo de Oliveira Souza; Presba. 

Neide Oliveira Barros; Sínodo Ocidental: Presbitérios: Araraquarense: Revs. 

Adalgiso Pereira do Vale e Mário Sérgio de Góis; Presbs. Flávio Henrique Tabarini 

e José Del Ré; Campinas: Revs. José Arno Tossini e Márcio Miranda de Oliveira; 

Presbs. Djalma Terra Araújo e Luiz Ribeiro da Silva; Noroeste Paulista: Revs. 

Humberto Cabral Beloti e Osmair Martins Garcia; Presb. Abedias Queiros Ribeiro; 

Oeste: Revs. Émerson Orenha e Marcos Nunes da Silva; Presbs. Donisete Martins 

Ruiz e Roberto Bruder Carreira; Sínodo Oeste Paulista: Presbitérios: Assis: Revs. 

Hélio Osmar Fernandes e Jessé de Andrade; Presb. João Olavo Almeida Prado de 

Oliveira; Centro-Oeste Paulista: Revs. Agnaldo Pereira Gomes e Ricardo José 

Bento; Presbas. Celma Cristina Chaves Munhoz e Felícia Forte Sobrinha; 

Presidente Prudente: Revs. Itamar Pereira da Silva e Paulo de Melo Cintra 

Damião; Presbs. Antônio Marcos Gonçalves e  Walter Signorini; Sínodo Osasco: 

Presbitérios: Carapicuíba: Revs. Janailton dos Reis Santos e Natã Jerônimo 

Braga; Novo Osasco: Revs. Márcio Alves Mota e Pedro Teixeira Filho; Presbs. 

Luiz Erivelto da Silva e Milton Pereira Magalhães; Osasco: Revs. Dimas Barbosa 

Lima e Paulo César de Souza; Presb. Eduardo Gouvêa  Mendonça; Sínodo Rio - 

São Paulo: Presbitérios: Rio de Janeiro: Revs. Antônio Fernandes da Rocha Neto 

e Carlos Augusto Prado de Oliveira; Rio Sul: Revs. Antônio Elias Cotrim Thuler e 

Marcos Paulo de Oliveira; Presb. Otacílio Carvalho; Vale do Paraíba: Revs. 

Ernesto Aparecido Sossai e José Edson Ayrosa; Presb. Honélio Caetano 

Rodrigues; Sínodo São Paulo: Presbitérios: Leste Paulistano: Revs. Nilo Sérgio da 

Silva e Roberto Viani; Presbs. Aníbal Martins e Lauro Brisola de Almeida; 

Paulistano: Revs. Geraldo Aparecido Cardoso dos Santos e Gilberto dos Santos 

Rodrigues; Presbs. Abnaziel Ricardo de Freitas e William Ramos; São Paulo: 

Revs. Aury Vieira Reinaldet e Filippo Blancato; Presbs. Paulo Rodrigues Costa e 



Severino Diógenes de Aguiar; Sínodo Setentrional: Presbitérios: Amazonas: Rev. 

Osvani de Oliveira Silva; Ceará: Revs. Áureo Rodrigues de Oliveira e Mardônio de 

Souza Pereira; Presb. Isac Gomes Carneiro; Norte: Rev. Samuel do Prado; Presb. 

Sérgio Roberto Cotrim Guará; Sínodo Sudoeste Paulista: Presbitérios: Botucatu: 

Revs. Edy Francisco Machado e Silas de Assis Brochado; Presbs. Celso Vieira e 

Nelson Silva Lara; Central Paulista: Revs. Gessé Moraes de Araújo e Kleuber Leal 

da Silva; Presbs. Noêmia Antunes Nascimento e Varlino Mariano de Souza; 

Ourinhos: Revs. João Batista de Souza e Joel Garcia Vieira; Presb. Marcos 

Gomes; Sínodo Sul de São Paulo: Presbitérios: Sorocaba: Revs. Heitor Beranger 

Júnior e Lysias de Oliveira Santos; Presbs.  João Novaes do Amaral e Oswaldo 

Pelegrini Fantasia; Sul de São Paulo: Revs. Evâneo de Oliveira Prado e Ezequias 

Pires de Camargo; Presbs. Cleidinei Gomes Prado e Eli Teixeira de Lima; 

Votorantim: Revs. Jairo Honório Correia e Jonas Gonçalves; Presbs. Eduardo 

Wakamoto e Maria Barros de Góes; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presbitérios: 

Arapongas: Rev. Jader Montanheiro Ferreira; Presba.  Evangelina Pinheiro 

Oliveira Segalla; Campo Grande: Revs.  Renato Henrique e Sérgio Francisco dos 

Santos; Presb. Abinur Leopoldo de Campos; Maringá: Revs. César Sória de 

Anunciação e Eduardo Cristiano Vaine Cordeiro; Presb. Djalma Bastos César; 

Mato Grosso do Sul: Revs. Ezequiel Luz e Rodson Ribeiro Costa; Presbs.  José 

Lourenço da Silva Neto e Leandro Wayhs; Norte do Paraná: Rev.  Reinaldo 

Almeida dos Santos; Presb. Moacir Enos Rosa; Oeste do Paraná: Rev. Ivan 

Silvério; Presb. David dos Santos. AUSENTES: Presbitério Fluminense. 

QUÓRUM: Havendo quórum, com a presença de 96 ministros e 63 presbíteros, e 

com a representação da totalidade dos sínodos, o presidente declarou aberta a 1ª 

Sessão da 1ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil do 

Exercício 2007-2010. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, 

secretário geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro; Presb. Pedro Henrique dos 

Santos, administrador geral; Rev. José Ilson Venâncio, assistente da secretaria 

geral; Rev. Mário Ademar Fava, assessor jurídico. DEVOCIONAL: Foi dirigida pelo 

Rev. Roberto H. Jordan, presidente do Sínodo da Igreja Reformada Argentina. 

ASSESSORIA PARLAMENTAR: De acordo com o parágrafo 1º do Artigo 11 do 



Regimento Interno da Assembleia Geral, o presidente nomeou o Rev. Mário 

Ademar Fava para ocupar a função de assessor parlamentar. LEITURA DO 

REGIMENTO INTERNO: Foi feita a leitura dos Artigos 20 a 40 do Regimento 

Interno da Assembleia Geral da IPI do Brasil, pelo Rev. Mário Ademar Fava, 

assessor parlamentar. ASSINATURA DE PACTO DE PARCERIA COM A IGREJA 

PRESBITERIANA REFORMADA DA ARGENTINA: Tendo já sido assinado em 

reunião do Sínodo da Igreja Reformada Argentina, em maio de 2007, na cidade de 

Mar del Plata, foi assinado na presente reunião perante a Assembleia Geral da IPI 

do Brasil, pelo Rev. Robert H. Jordan, presidente da Igreja Reformada em 

Argentina, e pelos Revs. Assir Pereira e Gerson Correia de Lacerda, presidente e 

secretário geral da IPI do Brasil, conforme documento padrão de Pacto de 

Parceria já aprovado pela Assembleia Geral. Orou em favor da parceria o Rev. 

Áureo Rodrigues de Oliveira. ENTRADA DE DOCUMENTOS: AG 043/07 – Da 

Fundação Eduardo Carlos Pereira, de 31/10/2007, encaminhando relatório sobre a 

viabilidade dos seminários da IPI do Brasil. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

SOBRE A VIABILIDADE DOS SEMINÁRIOS: Foi encaminhado pelo Presb. Arnold 

Herman Ferle, presidente da Fundação Eduardo Carlos Pereira, que estava 

acompanhado de todos os membros da diretoria da entidade (Presb. Sérgio 

Ferreira de Lima, secretário; Rev. Enos Gomes da Silva, tesoureiro, Rev. Filippo 

Blancato, Rev. Kléber Nobre Queiroz, Rev. Sérgio Francisco dos Santos, Presb. 

Wilson da Silva Matos), e pelo diretor do Ministério da Educação, Rev. Valdinei 

Aparecido Ferreira. SUSPENSÃO E REINÍCIO DOS TRABALHOS: Os trabalhos 

foram suspensos às 12h45, com oração pelo Rev. Lysias Oliveira dos Santos, e 

reabertos às 14h40, com cântico do hino Vem, Santo Espírito (Cantai Todos os 

Povos, 408) e oração com a Presba. Sônia Regina Machado dos Santos. 

APRESENTAÇÃO DA CAMPANHA DE MISSÕES 2008: Foi dada oportunidade 

para que a Secretaria de Evangelização apresentasse a Campanha de Missões 

2008, a ser realizada durante o mês de março do próximo ano, em favor do 

Campo Missionário de Rio Branco, no Acre. HOMENAGEM AOS MISSIONÁRIOS 

DA IGREJA PRESBITERIANA DOS ESTADOS UNIDOS (PCUSA): A Assembleia 

Geral prestou homenagem aos seguintes missionários que vinham trabalhando 



junto à IPI do Brasil e que serão deslocados para campos em outros países: Rev. 

David Gordon Gartrell  e Dorothy Custer Gartrell; Rev. Michael Sivalee e Irene 

Agnes Sivalee; Virginia Gordon Gartrell. PRORROGAÇÃO DO HORÁRIO 

REGIMENTAL: Foi prorrogado até às 19h30, com encerramento da sessão nesse 

horário. AUTORIZAÇÃO PARA RETIRAR-SE: Às 12h00, foi autorizado a retirar-se 

o Rev. Ézio Martins de Lima e, às 19h30, os Revs. Antônio Fernandes e Carlos 

Augusto do Prado Oliveira. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: A presente ata foi 

lida e aprovada. ENCERRAMENTO: A sessão foi encerrada às 19h35, com 

oração pelo Rev. Misael e bênção pela Presba. Eleni. Para constar, eu, Presb. 

Assuero Guerra de Moura, 2º secretário, lavrei a presente ata, por mim assinada e 

pelos demais membros da diretoria presentes a esta sessão. 

  

ATA DA 2ª SESSÃO DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

GERAL DA IPI DO BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010 

 

DATA, HORA E LOCAL: Dia 24 de novembro de 2007, com início às 9h30, no 

templo da 1ª Igreja Presbiteriana Independente do Tatuapé, rua Pedro Bellegarde, 

401, Tatuapé, São Paulo, SP. PRESIDENTE:  Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: 

Rev. Ézio Martins de Lima.  VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: Sínodo Borda do 

Campo: Presbitérios: ABC: Revs. Abimael Lara e Eduardo Galasso Faria; Presbs. 

Eleni Rodrigues Mender Rangel e Irineu Bonadio; Ipiranga: Revs. Adilson de 

Souza Filho e Assir Pereira; Presbs. Ismael Cândido Mello e Ricardo Heumuth 

Benedetti; Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo Zanini Paes e José André 

Senna; Presb. João Batista Ribeiro de Barros; Sínodo Brasil Central: Presbitérios: 

Brasil Central: Revs. Lincoln Brasil Alves da Silva e Misael Barboza; Distrito 

Federal: Revs. Ézio Martins de Limas e Silas Silveira; Presbs. Marcos Aurélio 

Alves Jorge e Osmar Pereira Braga; Mato Grosso:  Revs. João Batista Azevedo e 

José Drailton da Silva; Rondônia: Revs. Joaquim Francisco Ribeiro Neto e Ovídio 

Elizeu do Amaral; Sínodo Meridional: Presbitérios: Catarinense: Revs. Euclides 

Luís do Amaral e Regina Niúra Silva do Amaral; Londrina: Revs. João Marcos 

Martins Ribeiro e Silas de Oliveira; Presbas. Henriqueta Rose Rosa e Sônia 



Regina Machado dos Santos; Paranaense: Revs. Francisco Elias Delfino e Ismael 

Salles Devidé; Sul do Paraná: Revs. Carlos Fernandes Meier e Jean Carlos 

Selleti; Presbs. Luiz Antônio de Souza e Luiz Carlos Morosini; Sínodo das Minas 

Gerais: Presbitérios: São Paulo-Minas: Revs. Antônio Teotônio da Silva e Walter 

Guilherme Ferreira Salles; Presbs. Euclides Sarro Júnior e Sérgio Ferreira de 

Lima; Sudoeste de Minas: Revs. Ablandino Saturnino de Souza e Juraci Moraes 

Cabral; Sul de Minas: Revs. Jonathan Domingues de Souza e Galdino Acássio 

Gomes da Silva; Sínodo Nordeste: Presbitérios: Bahia: Rev. Gesiel Melo Silva; 

Nordeste: Revs. Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior e Rubens Diender de 

Oliveira Lima; Presbs. Clepson Brito e Márcio Alexandre Barros da Silva; 

Pernambuco: Revs. Davi Gordon Gartrell e Laércio Oscar da Silva Junior; Presb. 

Assuero Guerra de Moura; Sergipe: Revs. Edval Ferreira Brandão e José Rômulo 

Magalhães Filho; Presb. Jonatas Silva Meneses; Sínodo Norte Paulistano: 

Presbitérios: Bandeirante: Revs. Fernando Bortolleto Filho e Shirley Maria dos 

Santos Proença; Presbs. Érvio de Mattos e Valter de Jesus Alves; Freguesia: 

Revs. Adalto Geraldo Beltrão e Wellington Ribeiro; Presbs. Brivaldo Brasilino 

Bueno e Moacir Benvindo de Carvalho; Santana: Revs. José Aparecido dos 

Santos e Ricardo de Oliveira Souza; Presba. Neide Oliveira Barros; Sínodo 

Ocidental: Presbitérios: Araraquarense: Revs. Adalgiso Pereira do Vale e Mário 

Sérgio de Góis; Presbs. Flávio Henrique Tabarini e José Del Ré; Campinas: Revs. 

José Arno Tossini e Márcio Miranda de Oliveira; Presbs. Djalma Terra Araújo e 

Luiz Ribeiro da Silva; Noroeste Paulista: Revs. Humberto Cabral Beloti e Osmair 

Martins Garcia; Presb. Abedias Queiros Ribeiro; Oeste: Revs. Émerson Orenha e 

Marcos Nunes da Silva; Presbs. Donisete Martins Ruiz e Roberto Bruder Carreira; 

Sínodo Oeste Paulista: Presbitérios: Assis: Revs. Hélio Osmar Fernandes e Jessé 

de Andrade; Presb. João Olavo Almeida Prado de Oliveira; Centro-Oeste Paulista: 

Revs. Agnaldo Pereira Gomes e Ricardo José Bento; Presbas. Celma Cristina 

Chaves Munhoz e Felícia Forte Sobrinha; Presidente Prudente: Revs. Itamar 

Pereira da Silva e Paulo de Melo Cintra Damião; Presbs. Antônio Marcos 

Gonçalves e  Walter Signorini; Sínodo Osasco: Presbitérios: Carapicuíba: Revs. 

Janailton dos Reis Santos e Natã Jerônimo Braga; Novo Osasco: Revs. Márcio 



Alves Mota e Pedro Teixeira Filho; Presbs. Luiz Erivelto da Silva e Milton Pereira 

Magalhães; Osasco: Rev. Dimas Barbosa Lima e Paulo César de Souza; Presb. 

Eduardo Gouvêa  Mendonça; Sínodo Rio - São Paulo: Presbitérios: Rio Sul: Revs. 

Antônio Elias Cotrim Thuler e Marcos Paulo de Oliveira; Presb. Otacílio Carvalho; 

Vale do Paraíba: Revs. Ernesto Aparecido Sossai e José Edson Ayrosa; Presb. 

Honélio Caetano Rodrigues; Sínodo São Paulo: Presbitérios: Leste Paulistano: 

Revs. Nilo Sérgio da Silva e Roberto Viani; Presbs. Aníbal Martins e Lauro Brisola 

de Almeida; Paulistano: Revs. Geraldo Aparecido Cardoso dos Santos e Gilberto 

dos Santos Rodrigues; Presbs. Abnaziel Ricardo de Freitas e William Ramos; São 

Paulo: Revs. Aury Vieira Reinaldet e Filippo Blancato; Presbs. Paulo Rodrigues 

Costa e Severino Diógenes de Aguiar; Sínodo Setentrional: Presbitérios: 

Amazonas: Rev. Osvani de Oliveira Silva; Ceará: Revs. Áureo Rodrigues de 

Oliveira e Mardônio de Souza Pereira; Presb. Isac Gomes Carneiro; Norte: Rev. 

Samuel do Prado; Presb. Sérgio Roberto Cotrim Guará; Sínodo Sudoeste Paulista: 

Presbitérios: Botucatu: Revs. Edy Francisco Machado e Silas de Assis Brochado; 

Presbs. Celso Vieira e Nelson Silva Lara; Central Paulista: Revs. Gessé Moraes 

de Araújo e Kleuber Leal da Silva; Presbs. Noêmia Antunes Nascimento e Varlino 

Mariano de Souza; Ourinhos: Revs. João Batista de Souza e Joel Garcia Vieira; 

Presb. Marcos Gomes; Sínodo Sul de São Paulo: Presbitérios: Sorocaba: Rev. 

Lysias Oliveira dos Santos; Presbs. João Novaes do Amaral e Oswaldo Pelegrini 

Fantasia; Sul de São Paulo: Revs. Evâneo de Oliveira Prado e Ezequias Pires de 

Camargo; Presbs. Cleidinei Gomes Prado e Eli Teixeira de Lima; Votorantim: 

Revs. Jairo Honório Correia e Jonas Gonçalves; Presbs. Eduardo Wakamoto e 

Maria Barros de Góes; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presbitérios: Arapongas: Rev. 

Jader Montanheiro Ferreira; Presba. Evangelina Pinheiro Oliveira Segalla; Campo 

Grande: Rev.  Renato Henrique e Sérgio Francisco dos Santos; Presb. Abinur 

Leopoldo de Campos; Maringá: Revs. César Sória  de Anunciação e Eduardo 

Cristiano Vaine Cordeiro; Presb. Djalma Bastos César; Mato Grosso do Sul: Revs. 

Ezequiel Luz e Rodson Ribeiro Costa; Presbs. José Lourenço da Silva Neto e 

Leandro Wayhs; Norte do Paraná: Rev.  Reinaldo Almeida dos Santos; Presb. 

Moacir Enos Rosa; Oeste do Paraná: Rev. Ivan Silvério; Presb. David dos Santos. 



AUSENTES: Presbitério Fluminense e Rio de Janeiro. QUÓRUM: Havendo 

quórum, com a presença de 95 ministros e 64 presbíteros, e com a representação 

de todos os sínodos, o presidente declarou aberta a Segunda Sessão da 1ª 

Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil do Exercício 2007-

2010, às 9h10. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, 

secretário geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro; Presb. Pedro Henrique dos 

Santos, administrador geral; Rev. José Ilson Venâncio, assistente da secretaria 

geral; Rev. Mário Ademar Fava, assessor parlamentar. DEVOCIONAL: Foi dirigida 

por Rev. Luiz Peres Alanoca, presidente da Assembleia Geral da IPI em Bolívia. 

ASSINATURA DE PACTO DE PARCEIRA COM A IGREJA PRESBITERIANA 

INDEPENDENTE EM BOLÍVIA: Foi assinado perante a Assembleia Geral da IPI 

do Brasil pelos Revs. Luiz Peres Alanoca e Augusto Mamani Flores, presidente e 

secretário da IPI em Bolívia, e pelos Revs. Assir Pereira e Gerson Correia de 

Lacerda, presidente e secretário geral da IPI do Brasil, conforme documento 

padrão de Pacto de Parceria já aprovado pela Assembleia Geral. DECISÃO: 

Quanto ao documento AG 043/07 (Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, 

encaminhando relatório sobre a viabilidade dos seminários da IPI do Brasil), 

Decide:  Aprovar, com 108 votos a favor e 35 contra, o seguinte documento, com 

oração feita pelo Rev. Paulo de Melo Cintra Damião: “APRESENTAÇÃO: Parece-

nos oportuno, antes de entrarmos na avaliação dos seminários da IPI do Brasil, 

retomarmos parte da história dos seminários e de seu lugar na vida da igreja. Para 

isto nos valemos do histórico apresentado no projeto de Educação teológica, 

aprovado na reunião da Assembleia Geral, realizada em Santo André, SP, no ano 

de  2005: 1) A educação teológica na IPI do Brasil tem suas origens juntamente 

com a IPI do Brasil. O Rev. Eduardo Carlos Pereira, ao escrever sobre o assunto, 

destacou que foram os embates sobre a organização do Seminário que levaram 

ao cisma de 1903. 2) Ao ser organizado em 1905, o Seminário de São Paulo era 

um ponto de honra da igreja recém organizada. Daí ser considerada a “menina 

dos olhos” da igreja. A expressão correspondia à realidade. A IPI do Brasil 

consumiu suas primeiras energias no estabelecimento do Seminário de São 

Paulo, que, em 1914, já possuía sua própria sede. 3) Na década de 20, houve 



uma grande inversão nas posições históricas da IPI do Brasil a respeito do 

Seminário. Desde suas origens, a IPI defendia a manutenção de um seminário 

com um colégio preparatório anexo. Na década de 20, a igreja mudou de opinião, 

passando a aceitar a idéia de utilização do Mackenzie College como curso 

preparatório. Além disso, no espírito do Congresso do Panamá, a IPI do Brasil 

participou do projeto do Seminário Unido, no começo da década de 30, abrindo 

mão da manutenção de sua própria Casa de Profetas. 4) Após a experiência do 

Seminário Unido, ainda na década de 30, o Seminário de São Paulo voltou a 

funcionar e enfrentou uma das maiores crises de toda a sua história, com a 

chamada Questão Doutrinária. Nela, seus professores tornaram-se suspeitos e o 

corpo docente sofreu uma profunda reformulação. 5) Nova crise tornou a ocorrer 

no final da década de 60. Diferentemente do que sucedeu no desenrolar da 

Questão Doutrinária, desta vez foi o corpo discente que se tornou suspeito. 

Porém, ainda na década de 70, teve início uma reformulação do corpo docente do 

Seminário, na qual, pouco a pouco, alunos vítimas da suspeição na crise anterior 

passaram a assumir a responsabilidade pelo ensino e pela direção da instituição. 

6) A partir da década de 80, acentuou-se a preocupação e o interesse pela 

formação acadêmica do corpo docente.  Muito ajudou nisso a participação e o 

envolvimento da IPI do Brasil com o Programa Ecumênico de Pós-Graduação em 

Ciências da Religião no, então, Instituto Metodista de Ensino Superior, em Rudge 

Ramos, São Bernardo do Campo, SP. Dessa maneira, os seminários iniciaram um 

processo de formação de docentes no contexto nacional.  7) Na mesma década 

de 80, a IPI do Brasil abriu duas outras instituições de ensino teológico: o 

Seminário de Londrina, organizado em 28/2/1982, e o Seminário de Fortaleza, 

organizado em 1o/3/1986. As origens do Seminário de Londrina estão ligadas ao 

“Instituto Bíblico João Calvino”, em Arapongas, PR, que funcionou de 1962 a 

1977. Em 1982, o Seminário iniciou suas atividades, tendo adquirido sua sede em 

1984. A história da IPI do Brasil no Norte/Nordeste durante muito tempo foi 

marcada basicamente pela precariedade.  Desde as primeiras adesões ao 

movimento independente, as novas igrejas ficaram na dependência de eventuais 

pastores que se agregassem à nova denominação ou de enviados do Sul, os 



quais, geralmente, não permaneciam muito tempo na região. Houve três tentativas 

de solucionar a questão, levadas a efeito por igrejas da região, com escolas de 

formação de obreiros: em 1947, em 1961 e em 1965. O Supremo Concílio 

resolveu assumir o desafio de estabelecer o terceiro seminário da IPI do Brasil em 

Fortaleza o que, de fato, ocorreu em 1986. 8) Ao mesmo tempo, apesar de possuir 

três seminários, mas sem poder atender candidatos ao ministério pastoral das 

mais diversas regiões do país que nem sempre podiam se deslocar para os locais 

de funcionamento de nossas casas de profetas, duas outras soluções passaram a 

ser utilizadas. Por um lado, candidatos formados em seminários de outras 

denominações passaram a ter seus diplomas revalidados para serem recebidos 

pela IPI do Brasil mediante cursos de reciclagem realizados nos seminários. Por 

outro lado, cursos de extensão foram abertos pelos três seminários existentes: no 

Rio de Janeiro, RJ, em 2000; em Manaus, AM, em 2001; e em Brasília, DF, em 

2002. Além do histórico acima, o projeto de Educação Teológica apontava a 

necessidade da educação continuada para pastores, a precariedade das 

extensões, a necessidade de vinculação dos Centros de Treinamento de 

Missionários (CTMs) à Educação Teológica da IPI do Brasil. Quanto a estes 

assuntos, decisões já foram tomadas e estão em diferentes estágios de 

implementação. Do que foi exposto sumariamente no histórico da educação 

teológica na IPI do Brasil, podemos concluir: primeiro – as posições e opiniões no 

que diz respeito à Educação Teológica têm sofrido alterações ao longo de nossa 

história; segundo – em algumas ocasiões a reflexão ensejou novas experiências 

no campo da educação teológica e, em outras, a Igreja apenas reagiu às crises. 

As observações feitas acima nos alertam para a necessidade de avaliarmos com 

serenidade a situação atual de nossas instituições de ensino. Não é a primeira 

mudança na estrutura do ensino teológico e certamente não será a última. 1. 

Diagnóstico das condições do ensino teológico na IPI do Brasil: 1.1. Quanto à 

demanda: A demanda atual pelos cursos oferecidos em nossos seminários não 

justifica a manutenção de três instituições. No segundo semestre deste ano (2007) 

somados os três cursos teológicos contamos com 141 alunos 

regulares/parcelados. Isto representa uma média de 11,75 alunos por classe, 



frente a um número mínimo 35 alunos por classe para manutenção das despesas. 

Deve-se observar ainda, que as instalações de nossos seminários (somados 

Fortaleza, Londrina e São Paulo) poderiam suportar até 400 alunos. Diversos 

fatores contribuíram para o quadro atual: a) a decisão de presbitérios pelo não 

envio de alunos aos seminários da IPI do Brasil; b) a ampla oferta de cursos 

teológicos por outras instituições; c) a demora na obtenção de autorização junto 

ao MEC dos cursos teológicos da IPI do Brasil. 1.2. Quanto às condições de 

trabalho: Contamos, nos três seminários, com 12 docentes que são remunerados 

em valores em regime de dedicação integral. Os demais, cerca de 18 professores, 

são remunerados em regime de dedicação parcial ou como professor/horista. 

Contamos com número elevado de docentes em regime de dedicação integral. 

Entretanto, os efeitos de um regime de dedicação integral (pesquisa, produção de 

material para áreas de ensino da Igreja) não têm sido percebidos na vida da IPI do 

Brasil. Julgamos que isto se deve ao fato de tais docentes encontrarem-se 

envolvidos com as tarefas administrativas dos seminários. 1.3. Quanto às 

condições financeiras. Os recursos são provenientes da dotação, das 

mensalidades e de suplementação de dotação para cobertura do déficit, neste 

caso referente ao ano de 2007. Em síntese, nos próximo 2 anos (2008-2009), a IPI 

do Brasil terá de investir cerca de 1 milhão de reais, além da dotação anual de 

cerca de 900 mil reais. Porém, o investimento será apenas para a manutenção do 

panorama atual das instituições.  Conclusões: Do exposto acima, concluímos que 

a estrutura atual precisa ser reformulada pelas seguintes razões: a) A demanda 

atual e de médio prazo não justifica sua manutenção; b) Os recursos com pessoal 

(docentes e funcionários) estão sendo triplicados e o universo de 141 alunos não 

justifica, sob a perspectiva da otimização dos recursos financeiros, a manutenção 

de três seminários; c)  Os docentes, no modelo atual, não encontram condições 

satisfatórias para desenvolvimento da vocação ministerial/acadêmica. As 

particularidades de cada seminário têm sido um obstáculo para o desenvolvimento 

de um plano de carreira para os docentes. 2. Possibilidades de reestruturação: 

2.1. Da demanda: As possibilidades de aumento da demanda sem alteração da 

estrutura atual são pequenas. As razões são as seguintes: 1) o quadro atual de 



relativo suprimento da mão-de-obra pastoral para as Igrejas existentes; 2) as 

dificuldades financeiras alegadas pelos presbitérios para manutenção de alunos; 

3) a ausência de reconhecimento por parte de nossos cursos; 4) a presença de 

regulamentação constitucional que permite ao interessado no estudo da teologia 

cursar outra faculdade para posterior reciclagem; 5) a ampla oferta de cursos 

teológicos nas grandes cidades. 2.2. Das condições de trabalho: Reformular as 

condições de trabalho docente nos três seminários é tarefa bastante difícil. As 

razões da dificuldade são as seguintes: 1) As características regionais de cada 

seminário; 2) A autonomia concedida até o presente momento às congregações 

quanto à contratação de docentes e atribuição de tarefas; 3) A ausência de 

recursos por parte da mantenedora para o enquadramento de cada seminário 

numa situação satisfatória. Lembramos que, para o cumprimento da decisão da 

Assembleia Geral de buscar o reconhecimento junto Ministério da Educação 

(MEC), será necessário providenciar a regularização trabalhista dos professores 

dos três seminários. A projeção de déficit para o ano 2008 seria de R$ 

1.249.260,55. No momento atual, somente o Seminário de São Paulo tem o seu 

pedido protocolado junto ao Ministério da Educação. Entretanto, no médio prazo, 

precisamos levar em conta o reconhecimento dos três seminários e o aumento 

das despesas decorrentes de tal medida. Além disto, devem ser considerados os 

investimentos necessários para a readequação da infra-estrutura física. 2.3. Das 

condições financeiras: As perspectivas no médio prazo são de redução da 

contribuição das Igrejas locais para a IPI do Brasil. A Fundação Eduardo Carlos 

Pereira não possui perspectivas, no médio prazo, de geração de recursos para 

investimento em pessoal (docentes/funcionários) e readequação da estrutura 

física de Londrina e Fortaleza. Uma possibilidade seria o estabelecimento de 

parcerias com outras instituições teológicas, cabendo às nossas instituições 

apenas a “complementação denominacional” dos estudos. Julgamos que o alívio 

financeiro de tais parcerias seria pequeno, uma vez que os presbitérios 

continuariam custeando os alunos da IPI do Brasil. Além disto, com uma medida 

dessa natureza abriríamos mão de nossa identidade confessional. Conclusões: 

Consideradas as possibilidades acima impõe-se a necessidade de adaptação da 



estrutura de ensino teológico às proporções da demanda e dos recursos. 3. 

Proposta de reestruturação: 3.1. Redirecionamento do ensino teológico para uma 

única instituição: O quadro atual oferece-nos a  oportunidade para reestruturação 

da Educação Teológica na IPI do Brasil. Fizemos uma comparação entre o custo 

total dos três seminários e o custo de uma única instituição teológica. Três 

seminários custariam R$ 1.777.141,59, ao passo que uma única instituição teria o 

custo de R$ 858.864,62. Ressaltamos que neste valor (R$ 858.864,62) foi 

considerada a regularização trabalhista de todos os professores.  3.2. 

Mensalidades custeadas pela dotação da IPI do Brasil: Mantidos os valores de 

dotação atual (por volta de R$ 850.000,00) será possível oferecer a cada 

presbitério uma vaga em cada série sem despesa com mensalidade. A utilização 

da vaga estará vinculada a regulamentação da Comissão Executiva da 

Assembleia Geral e ao ingresso do aluno através de processo seletivo. Uma das 

vantagens de termos um curso reconhecido pelo Ministério da Educação e 

custeado integralmente pela dotação da Igreja é a utilização das vagas ociosas 

para obtenção de recursos por meio da oferta de preços competitivos na área de 

Educação Teológica. 3.3. Instalação da Faculdade de Teologia nas proximidades 

da cidade de São Paulo: A manutenção do curso nas proximidades da cidade de 

São Paulo justifica-se pelas seguintes razões: a) o aproveitamento da autorização 

do MEC concedida ao Seminário de São Paulo; b) a existência de diversos cursos 

de pós-graduação em teologia e ciências da religião na cidade de São Paulo. A 

Fundação prestará contas do andamento de seus trabalhos à  Comissão 

Executiva da Assembleia Geral. 3.4. Diretrizes para a escolha do novo espaço 

geográfico para instalação da Faculdade de Teologia: A escolha da área a ser 

adquirida e o projeto arquitetônico deverão contemplar: a) Futura expansão do 

campus para a oferta de outros cursos de ensino superior; b) Instalação de Centro 

de Formação para atendimento de outros setores da IPIB (missionários, líderes, 

professores de escola dominical, educação continuada etc); c) Centro de 

Convenções para abrigar eventos regionais e nacionais da IPIB com 

possibilidades de exploração comercial; d) Levantamento da viabilidade da oferta 

de moradia para alunos e professores;  e) Levantamento da viabilidade do 



funcionamento de projeto social voltado aos pastores e missionários sem 

condições de moradia e/ou necessitados de cuidados especiais; 3.5. Adoção de 

medidas para retorno dos candidatos aos presbitérios de origem: O Ministério da 

Educação da IPI do Brasil elaborará termo de compromisso para regulamentar o 

retorno do candidato à região. O termo de compromisso servirá como modelo para 

os presbitérios. Essa medida tem por finalidade reduzir o impacto de possível não 

retorno do candidato ao presbitério de origem. Outras medidas, tais como a 

realização de estágio do aluno no presbitério de origem e o desenvolvimento de 

plano de aproveitamento do candidato por parte do presbitério, deverão ser 

incentivadas para inibir os efeitos indesejáveis do modelo proposto. 3.6. Avaliação 

do processo de formação pastoral na IPI do Brasil: Julgamos que a aspiração 

maior da IPI do Brasil reside numa avaliação profunda dos processos de formação 

pastoral em vigor em nossas instituições. Justamente por entendermos que as 

estruturas do ensino teológico deverão estar a serviço de propósitos pastorais e 

missiológicos de maior abrangência e profundidade a Fundação Eduardo Carlos 

Pereira, durante o ano de 2008, coordenará estudos/fóruns/pesquisas e outros 

instrumentos que julgar necessários para responder a este anseio da IPI do Brasil. 

A Fundação  deverá levar em conta o projeto de Educação Teológica aprovado na 

Assembleia Geral de Santo André (2005). A Fundação prestará contas do 

andamento de seus trabalhos à  Comissão Executiva da Assembleia Geral. 3.7 . 

Critérios para seleção de docentes: Caberá à Fundação Eduardo Carlos Pereira, 

no cumprimento do Artigo 11 inciso XII do Regimento aprovado pelo MEC, a 

elaboração das regras do processo seletivo bem como a sua condução. Esse 

processo seletivo será aberto a todos os interessados, sejam provenientes dos 

quadros atuais de nossas instituições teológicas  ou dos quadros pastorais da IPI 

do Brasil.  A Fundação prestará contas do andamento de seus trabalhos à 

Comissão Executiva da Assembleia Geral. 4. Do cronograma da reestruturação. 

Propomos, a seguir, um cronograma para o processo de re-estruturação:  4.1. 

Apreciação e aprovação pela Assembleia Geral (novembro de 2007). 4.2. 

Identificação e aquisição de propriedade para instalação da Faculdade de 

Teologia, do Centro de Formação e do Centro de Convenções com recursos 



advindos da transformação do patrimônio atual da Fundação (até junho de 2008). 

4.3. Desenvolvimento do projeto arquitetônico e medidas necessárias para 

construção (até dezembro de 2008). 4.4. Término da fase das instalações do 

curso teológico (até novembro de 2009). 4.5. Transferência de bibliotecas e 

equipamentos  (até dezembro 2009). 4.6. Início das aulas na nova sede (fevereiro 

de 2010). 5. Do cronograma da reestruturação e suas implicações para São Paulo, 

Londrina e Fortaleza. a) A partir de 2008, os Seminários de Londrina e Fortaleza 

não receberão novos alunos. Segue abaixo gráfico com o impacto financeiro desta 

fase de transição; b) Os Seminários de São Paulo, Londrina e Fortaleza terão dois 

anos (2008/2009) para concluir a formação das turmas dos cursos livres; c) A 

Fundação Eduardo Carlos Pereira, na fase de transição, providenciará, junto com 

os diretores dos seminários, os ajustes necessários para o equilíbrio – 

receitas/despesas – prestando contas à Comissão Executiva da Assembleia Geral 

sobre as medidas adotadas; d) O Seminário de São Paulo só iniciará turma, em 

2008, com no mínimo 20 alunos para o 1º ano. REGISTRO DE VOTO 

CONTRÁRIO: Registraram voto contrário os seguintes representantes: Sínodo 

Brasil Central: Presbitérios: Mato Grosso:  Rev. José Drailton da Silva; Rondônia: 

Rev. Ovídio Elizeu do Amaral; Sínodo Meridional: Presbitérios: Catarinense: Revs. 

Euclides Luís do Amaral e Regina Niúra Silva do Amaral; Londrina: Rev. João 

Marcos Martins Ribeiro; Sínodo Nordeste: Presbitérios: Nordeste: Revs. Erivan 

Magno de Oliveira Fonseca Júnior e Rubens Diender de Oliveira Lima; Presbs. 

Clepson Brito e Márcio Alexandre Barros da Silva; Pernambuco: Rev. Laércio 

Oscar da Silva Junior; Sergipe: Revs. Edval Ferreira Brandão e José Rômulo 

Magalhães Filho; Presb. Jonatas Silva Meneses; Sínodo Setentrional: Presbitérios: 

Amazonas: Rev. Osvani de Oliveira Silva; Ceará: Revs. Áureo Rodrigues de 

Oliveira e Mardônio de Souza Pereira; Presb. Isac Gomes Carneiro; Norte: Rev. 

Samuel do Prado; Presb. Sérgio Roberto Cotrim Guará; Sínodo Vale do Rio 

Paraná: Presbitérios: Arapongas: Rev. Jader Montanheiro Ferreira. SUSPENSÃO 

E REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 10h55 e retomada às 11h25; 

novamente suspensa às 12h05, com o cântico do hino Pendão Real e bênção pelo 

presidente, e reaberta às  18h00, com culto em que pregou o Rev. Assir Pereira e 



foi lançado oficialmente o Projeto Semeando. VOTO DE PESAR: Foi registrado de 

voto de pesar pelo falecimento dos seguintes irmãos: Presbs. Adair Sérgio 

Camargo, Boanerges de Oliveira, Calvino Pires de Camargo, Enoque Caldeira 

Paiva, Hélio Teixeira Calado, João Américo dos Santos, João Felipe, João 

Pedroso de Almeida, Nadiel de Souza Neto, Walter Sampaio; Miss. Renato 

Eicollzer de Oliveira; Revs. Antonio Gouvêa Mendonça, Itamar de Souza, Laércio 

de Souza Ribeiro, Paulo Martins de Almeida e  Trajano de Paula. Orou em favor 

das famílias enlutadas e em gratidão pela vida dos falecidos o Rev. Eduardo 

Galasso Faria. GRATIDÃO AOS HOSPEDEIROS: Foi registrado voto de gratidão 

à 1ª IPI do Tatuapé, ao Presbitério Leste Paulistano e ao Sínodo São Paulo,  

hospedeiros da reunião da Assembleia Geral. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: 

A presente ata foi lida e aprovada. ENCERRAMENTO: A sessão foi encerrada às 

20h15, com oração e bênção pelo presidente. Para constar, eu, Rev. Ézio Martins 

de Lima, 1º secretário, lavrei a presente ata, por mim assinada e pelos demais 

membros da diretoria presentes a esta sessão. 

  



ATA DA SESSÃO DE INSTALAÇÃO DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA GERAL DA IPI DO BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010 

 

DATA, HORA E LOCAL: 10 de julho de 2009, com início às 20h00, no templo da 

1ª Igreja Presbiteriana Independente de Bauru, Rua Agenor Meira, 10-38, Centro 

Bauru, SP.  PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira; SECRETÁRIO: Rev. Ézio Martins 

de Lima. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev. Assir Pereira, 

presidente; Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, 1º vice-presidente; Presba. Eleni 

Rodrigues Mender Rangel, 2ª vice-presidente; Rev. Ézio Martins de Lima, 1º 

secretário; Presb. Assuero Guerra de Moura, 2º secretário. REPRESENTAÇÃO 

SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitério ABC: Revs. Enos Gomes da Silva 

e Marcos Nunes da Silva, Presbs. Eleni Rodrigues Mender Rangel e José Geraldo 

de Almeida; Presbitério Ipiranga: Revs. Adilson de Souza Filho e Assir Pereira, 

Presbs. Ismael Cândido Mello e Ricardo Heumuth Benedetti; Presbitério Litoral 

Paulista: Revs. Helinton Rodrigo Paes Zanini, Presbs. João Batista Ribeiro de 

Barros e João Luis da Silva; Sínodo Brasil Central: Presbitério Brasil Central: 

Presb. Leosmar Ferreira de Araújo; Presbitério Distrito Federal: Revs. Ézio Martins 

de Lima e Silas Silveira, Presbs. Jairo Santos Cabral e Marcos Aurélio Alves 

Jorge; Presbitério Mato Grosso: Revs. João Batista Azevedo e José Drailton da 

Silva; Presbitério Rondônia: Rev. Joaquim Francisco Ribeiro Neto, Presb. Eduardo 

Mutsuo Tomiyoshi; Sínodo Meridional: Presbitério Catarinense: Revs. Euclides 

Luiz do Amaral e Casso Mendonça Vieira, Presbs. Itamar Murback e Silvio 

Luciano Machado; Presbitério Londrina: Revs. Ricardo José de Sousa e Silas de 

Oliveira, Presbas. Sônia Regina Machado dos Santos e Henriqueta Rose Rosa; 

Presbitério Paranaense: Rev. Ismael Salles Devidé e Francisco Elias Delfino; 

Presbitério Sul do Paraná: Revs. Carlos Fernandes Méier e Jean Carlos Selleti, 

Presbs. Luiz Antônio de Souza e Luiz Carlos Morosini; Sínodo Minas Gerais: 

Presbitério: São Paulo-Minas: Rev. Alessandro Leonardo Rodrigues Silva, Presbs. 

Maurílio Clóvis dos Santos e Umbelina Bologna; Presbitério Sudoeste de Minas: 

Revs. Ablandino Saturnino de Souza e Diogo Santana Rocha, Presb. Samuel do 

Lago; Presbitério Sul de Minas: Revs. Alex Sandro dos Santos e Zaru Cassiano, 



Presbs. Daniel Caixeta Policarpo e Carlos Emerick Eler; Sínodo Nordeste: 

Presbitério Bahia: Revs. Natanael Rocha Souza e Nenrod Douglas Oliveira 

Santos; Presbitério Pernambuco: Rev. Laércio Oscar da Silva Junior, Assuero 

Guerra Moura; Sínodo Norte Paulistano: Presbitério Bandeirante: Rev. Paulo 

Sérgio de Proença; Presbitério Freguesia: Revs. Mário Ademar Fava e Wellington 

Ribeiro, Presbs. Brivaldo Brasilino Bueno e Moacir Benvindo de Carvalho; 

Presbitério Santana: Rev. Eli Marques e Emerson Ricardo Pereira dos Reis; 

Sínodo Ocidental: Presbitério Campinas: Revs. José Arno Tossini e Valdemar de 

Souza, Presbs. Djalma Terra Araújo e Luiz Ribeiro da Silva; Presbitério Noroeste 

Paulista: Revs. Humberto Cabral Belotti e Osmair Martins Garcia; Presbitério 

Oeste: Revs. Emerson Orenha e Wanderley Maciel Kirilov, Presbs. Donizete 

Martins Ruiz e Robson Timoteo Damasceno; Presbitério Rio Preto: Rev. Gilbean 

Francis Aguiar Ferraz, Presbs. Adão da Costa Morais e Aldina Clarette Damico; 

Sínodo Oeste Paulista: Presbitério Assis: Revs. Flávio Ribeiro de Oliveira e Hélio 

Osmar Fernandes, Presbs. Doralice Ribeiro Simoneti e Nilce Ferreira da Silva 

Correia; Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. Agnaldo Pereira Gomes e 

Ricardo José Bento, Presbas. Celma Cristina Chaves Munõz e Felícia Forte 

Sobrinha; Presbitério Presidente Prudente: Revs. Leandro Mazini e Paulo de Melo 

Cintra Damião, Presb. Walter Signorini; Sínodo Osasco: Presbitério Carapicuíba: 

Rev. Janailton dos Reis Santos e Rubens Franco Lacerda, Presbs. Mário 

Aparecido Araújo e Salmo Henrique da Silva; Presbitério Novo Osasco: Revs. 

Eliseu Fonda da Silva e Pedro Teixeira Filho, Presbs. Neumar Cavalcante de 

Assis e Rubens Honório da Silva; Presbitério Osasco: Revs. Jairo Camilo e Paulo 

César de Souza, Presb. Etevaldo Barbosa Novaes; Sínodo Rio - São Paulo: 

Presbitério Fluminense: Presb. Lourival Tosta Neves; Presbitério Rio de Janeiro: 

Revs. Antônio Fernandes da Rocha Neto e Rafael Lemos Viana, Presbs. Eliezer 

Lopes Jerônimo e Jessé Roechiling; Presbitério Rio Sul: Revs. Antonio Elias 

Cotrim Thuler e Marcos Paulo de Oliveira, Presb. Luis Eduardo de Lima Ferreira; 

Presbitério Vale do Paraíba: Revs. Edmur José de Souza e Enilson Elias de 

Castro Monteiro, Presbs. Jefferson Drilard e Raul Dumas Gonçalves; Sínodo São 

Paulo: Presbitério Leste Paulistano: Revs. Nilo Sérgio da Silva e Rubens de 



Castro, Presbs. Ezequiel Almeida Bartolomeu e Reginaldo Almeida Martins de 

Áquila; Presbitério Paulistano: Revs. Gilberto dos Santos Rodrigues e Venício 

Nogueira, Presbs. Abnaziel Ricardo de Freitas e William Ramos; Presbitério São 

Paulo: Revs. Leonildo Silveira Campos e Valdinei Aparecido Ferreira, Presbs. 

Alexandre do Vale Bom e Arnold Hermann Ferle; Sínodo Setentrional: Presbitério 

Amazonas: Revs. Cláudio Fernando Reinaldet e Valdeilson Casimiro de Oliveira, 

Presb. Bráulio Tapajós Braule Pinto; Presbitério Ceará: Rev. Flávio Ferreira 

Façanha; Presbitério Norte: Rev. Cláudio Lisias Gonçalves Reis Silva; Sínodo 

Sudoeste Paulista: Presbitério Botucatu: Revs. Clayton Leal da Silva e Edy 

Francisco Machado, Presbs. Celso Vieira e Nelson Silva Lara; Presbitério Central 

Paulista: Rev. Kleuber Leal da Silva, Presbs. Noêmia Antunes Nascimento e 

Varlino Mariano de Souza; Presbitério Ourinhos: Revs. Cleber Ferreira Arakaki de 

Souza e Lucas de Oliveira Fornel, Presbs. Domingos Gimenes e Osmar da Silva; 

Sínodo Sul de São Paulo: Presbitério Sorocaba: Revs. Heitor Beranger Júnior e 

Sérgio Francisco dos Santos Oliveira, Presb. Oswaldo Pelegrini Fantasia; 

Presbitério Sul de São Paulo: Revs. Ezequias Pires de Camargo e José Antônio 

Aparecido Calaça, Presbs. Israel José Rodrigues e Ruth de Almeida Cubas 

Ribeiro; Presbitério Votorantim: Rev. Jairo Honório Correia, Presbs. Célio Amaro 

da Silva e Erasmo de Gois Vieira; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presbitério 

Arapongas: Revs. Giancarlo Brojato e Jader Montanheiro Ferreira, Presb. Mauricio 

Maciel de Almeida; Presbitério Campo Grande: Revs. Raul Hamilton de Souza e 

Sérgio Francisco dos Santos; Presbitério Maringá: Revs. César Sória de 

Anunciação e Eugênio Sória de Anunciação, Presbs. Deodato Aparecido Soares e 

Djalma Bastos César; Presbitério Mato Grosso do Sul: Rev. Cleiton Marçal e 

Ezequiel Luz, Presb. Jésu Emerick Guimarães; Presbitério Norte do Paraná: Rev. 

Vandergleison Judar, Presb. Moacir Enos Rosa; Presbitério Oeste do Paraná: 

Revs. Artêmio Langue Pauluci Júnior e Rubén Samuel Rodriguez Nieto, Presb. 

Dejair Palma. AUSENTES: Presbitérios Nordeste e Sergipe. QUORUM: Havendo 

quorum, com a presença de 87 ministros e 70 presbíteros, e com a representação 

de todos os sínodos, o presidente declarou aberta a Sessão de Instalação da 6ª 

Reunião Ordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil, do Exercício 2007-2010. 



DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário geral; Rev. 

Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro geral. CULTO: Passa-se à celebração do Culto 

de Abertura, com a proclamação da Palavra pelo Rev. Gerson Correia de Lacerda. 

ENTRADA DE DOCUMENTO E DECISÃO DE ARROLAMENTO DE NOVO 

CONCÍLIO: Foi recebido o Doc. AG 041/09 (Do Sínodo Ocidental, comunicando a 

organização do Presbitério Araraquarense) e decide-se arrolar o Presbitério 

Araraquarense, organizado pelo Sínodo Ocidental em 10/11/2007, o qual toma 

assento representado pelo Rev. Francisco de Paiva Lima Neto, e pelos Presbs. 

Mizael Gomes de Mello e Paulo Sérgio Porfírio. Registra-se a informação de que 

se trata de um novo presbitério, tendo em vista que o antigo Presbitério 

Araraquarense adotou um novo nome, passando a chamar-se Presbitério Rio 

Preto. HORÁRIO DAS SESSÕES: Foi estabelecido o seguinte horário das 

sessões: Dia 10 – Sexta-Feira: Das 20h00 às 22h30; Dia 11 – Sábado: das 8h30 

às 12h30; das 14h00 às 20h00; Dia 12 – Domingo: das 8h30 às 12h30; das 14h00 

às 18h00; das 19h00 às 21h30; Dia 13 – Segunda-Feira: das 8h30 às 12h30; das 

14h00 às 20h00; Dia 14 – Terça-Feira: das 8h30 às 12h30; reservando-se o 

período das 8h30 às 9h00, todos os dias, para os exercícios devocionais. 

LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: A presente ata foi lida e aprovada. 

ENCERRAMENTO: A sessão foi encerrada às 22h15, com oração e bênção pelo 

presidente. Para constar, eu, Rev. Ézio Martins de Lima, 1º secretário, lavrei a 

presente ata, assinada por mim e pelos demais membros da diretoria presentes a 

esta sessão. 

  

ATA DA 1ª SESSÃO DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA 

IPI DO BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010 

 

DATA, HORA E LOCAL: Dia 11 de julho de 2009, com início às 8h30, no templo 

da 1ª Igreja Presbiteriana Independente de Bauru, Rua Agenor Meira, 10-38, 

Centro, Bauru, SP. PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira; SECRETÁRIO: Rev. Ézio 

Martins de Lima. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Presidente – Rev. 

Assir Pereira; 1º vice-presidente – Rev. Paulo Melo Cintra Damião; 2º vice-



presidente – Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel; 1º secretário – Rev. Ézio 

Martins de Lima; 2º secretário – Presb. Assuero Guerra de Moura. 

REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitério ABC: Revs. 

Enos Gomes da Silva e Marcos Nunes da Silva; Presbs. Eleni Rodrigues Mender 

Rangel e José Geraldo de Almeida; Presbitério Ipiranga: Revs. Adilson de Souza 

Filho e Assir Pereira; Presbs. Ismael Cândido Mello e Ricardo Heumuth Benedetti; 

Presbitério Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo Paes Zanini e José André 

Senna; Presbs. João Batista Ribeiro de Barros e João Luis da Silva; Sínodo Brasil 

Central: Presbitério Brasil Central: Rev. Edson Tadeu Duran e Presb. Leosmar 

Ferreira de Araújo; Presbitério Distrito Federal: Revs. Ézio Martins de Lima e Silas 

Silveira; Presbs. Jairo Santos Cabral e Marcos Aurélio Alves Jorge; Presbitério 

Mato Grosso: Revs. João Batista Azevedo e José Drailton da Silva; Presbitério 

Rondônia: Rev. Joaquim Francisco Ribeiro Neto; Presb. Eduardo Mutsuo 

Tomiyoshi; Sínodo Meridional: Presbitério Catarinense: Revs. Euclides Luiz do 

Amaral e Casso Mendonça Vieira; Presbs. Itamar Murback e Silvio Luciano 

Machado; Presbitério Londrina: Revs. Ricardo José de Sousa e Silas de Oliveira; 

Presbas. Sônia Regina Machado dos Santos e Henriqueta Rose Rosa; Presbitério 

Paranaense: Rev. Ismael Salles Devidé e Francisco Elias Delfino; Presbitério Sul 

do Paraná: Revs. Carlos Fernandes Méier e Jean Carlos Selleti; Presbs. Luiz 

Antônio de Souza e Luiz Carlos Morosini; Sínodo Minas Gerais: Presbitério: São 

Paulo-Minas: Rev. Alessandro Leonardo Rodrigues Silva; Presbs. Maurílio Clóvis 

dos Santos e Umbelina Bologna; Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. Ablandino 

Saturnino de Souza e Diogo Santana Rocha; Presb. Samuel do Lago; Presbitério 

Sul de Minas: Revs. Alex Sandro dos Santos e Zaru Cassiano; Presbs. Carlos 

Emerick Eler e Daniel Caixeta Policarpo; Sínodo Nordeste: Presbitério Bahia: 

Revs. Natanael Rocha Souza e Nenrod Douglas Oliveira Santos; Presbitério 

Pernambuco: Rev. Laércio Oscar da Silva Junior; Presb. Assuero Guerra Moura; 

Presbitério Sergipe: Rev. José Rômulo de Magalhães Filho; Presb. Jonatas Silva 

Meneses; Sínodo Norte Paulistano: Presbitério Bandeirante: Revs. Fernando 

Bortolleto Filho e Paulo Sérgio de Proença; Presbs. Wagner Jardim da Costa e 

Walter de Jesus Alves; Presbitério Freguesia: Revs. Mário Ademar Fava e 



Wellington Ribeiro; Presbs. Brivaldo Brasilino Bueno e Moacir Benvindo de 

Carvalho; Presbitério Santana: Rev. Eli Marques e Emerson Ricardo Pereira dos 

Reis; Sínodo Ocidental: Presbitério Araraquarense: Revs. Francisco de Paiva Lima 

Neto e Rogério Lourenço Ferreira; Presbs. Mizael Gomes de Mello e Paulo Sérgio 

Porfírio; Presbitério Campinas: Revs. José Arno Tossini e Valdemar de Souza; 

Presbs. Djalma Terra Araújo e Luiz Ribeiro da Silva; Presbitério Noroeste Paulista: 

Revs. Humberto Cabral Belotti e Osmair Martins Garcia; Presbitério Oeste: Revs. 

Emerson Orenha e Wanderley Maciel Kirilov; Presbs. Donizete Martins Ruiz e 

Robson Timoteo Damasceno; Presbitério Rio Preto: Rev. Gilbean Francis Aguiar 

Ferraz; Presbs. Adão da Costa Morais e Aldina Clarette Damico; Sínodo Oeste 

Paulista: Presbitério Assis: Revs. Flávio Ribeiro de Oliveira e Hélio Osmar 

Fernandes; Presbs. Doralice Ribeiro Simoneti e Maria Celma Rodrigues; 

Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. Agnaldo Pereira Gomes e Ricardo José 

Bento; Presbas. Celma Cristina Chaves Munoz e Felícia Forte Sobrinha; 

Presbitério Presidente Prudente: Revs. Leandro Mazini e Paulo de Melo Cintra 

Damião; Presb. Walter Signorini; Sínodo Osasco: Presbitério Carapicuíba: Rev. 

Janailton dos Reis Santos e Rubens Franco Lacerda; Presbs. Mário Aparecido 

Araújo e Salmo Henrique da Silva; Presbitério Novo Osasco: Revs. Eliseu Fonda 

da Silva e Pedro Teixeira Filho; Presbs. Neumar Cavalcante de Assis e Rubens 

Honório da Silva; Presbitério Osasco: Revs. Jairo Camilo e Paulo César de Souza; 

Presb. Etevaldo Barbosa Novaes; Sínodo Rio - São Paulo: Presbitério Fluminense: 

Presb. Lourival Tosta Neves; Presbitério Rio de Janeiro: Revs. Antônio Fernandes 

da Rocha Neto e Rafael Lemos Viana; Presbs. Eliezer Lopes Jerônimo e Jessé 

Roechiling; Presbitério Rio Sul: Revs. Antonio Elias Cotrim Thuler e Marcos Paulo 

de Oliveira; Presb. Luis Eduardo de Lima Ferreira; Presbitério Vale do Paraíba: 

Revs. Edmur José de Souza e Enilson Elias de Castro Monteiro; Presbs. Jefferson 

Drilard e Raul Dumas Gonçalves; Sínodo São Paulo: Presbitério Leste Paulistano: 

Revs. Nilo Sérgio da Silva e Rubens de Castro; Presbs. Ezequiel Almeida 

Bartolomeu e Reginaldo Almeida Martins de Áquila; Presbitério Paulistano: Revs. 

Gilberto dos Santos Rodrigues e Venício Nogueira; Presbs. Abnaziel Ricardo de 

Freitas e William Ramos; Presbitério São Paulo: Revs. Leonildo Silveira Campos e 



Valdinei Aparecido Ferreira; Presbs. Alexandre do Vale Bom e Arnold Hermann 

Ferle; Sínodo Setentrional: Presbitério Amazonas: Revs. Cláudio Fernando 

Reinaldet e Valdeilson Casimiro de Oliveira; Presb. Bráulio Tapajós Braule Pinto; 

Presbitério Ceará: Rev. Flávio Ferreira Façanha; Presbitério Norte: Rev. Cláudio 

Lisias Gonçalves Reis Silva; Sínodo Sudoeste Paulista: Presbitério Botucatu: 

Revs. Clayton Leal da Silva e Edy Francisco Machado; Presbs. Celso Vieira e 

Nelson Silva Lara; Presbitério Central Paulista: Revs. Kleuber Leal da Silva e 

Paulo Cesar Barros Monteiro; Presbs. Noêmia Antunes Nascimento e Varlino 

Mariano de Souza; Presbitério Ourinhos: Revs. Cleber Ferreira Arakaki de Souza 

e Lucas de Oliveira Fornel; Presbs. Domingos Gimenes e Osmar da Silva; Sínodo 

Sul de São Paulo: Presbitério Sorocaba: Revs. Heitor Beranger Júnior e Sérgio 

Francisco dos Santos Oliveira; Presb. Oswaldo Pelegrini Fantasia; Presbitério Sul 

de São Paulo: Revs. Ezequias Pires de Camargo e José Antônio Aparecido 

Calaça; Presbs. Israel José Rodrigues e Ruth de Almeida Cubas Ribeiro; 

Presbitério Votorantim: Rev. Jairo Honório Correia; Presbs. Célio Amaro da Silva e 

Erasmo de Gois Vieira; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presbitério Arapongas: Revs. 

Giancarlo Brojato e Jader Montanheiro Ferreira; Presb. Mauricio Maciel de 

Almeida; Presbitério Campo Grande: Revs. Raul Hamilton de Souza e Sérgio 

Francisco dos Santos; Presbitério Maringá: Revs. César Sória de Anunciação e 

Eugênio Sória de Anunciação; Presbs. Deodato Aparecido Soares e Djalma 

Bastos César; Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. Cleiton Marçal e Ezequiel 

Luz; Presb. Jésu Emerick Guimarães; Presbitério Norte do Paraná: Rev. 

Vandergleison Judar; Presbs. Daniel de Lima e Moacir Enos Rosa; Presbitério 

Oeste do Paraná: Revs. Artêmio Langue Pauluci Júnior e Rubén Samuel 

Rodriguez Nieto; Presb. Dejair Palma. AUSENTES: Presbitério Nordeste.  

QUORUM: Havendo quorum, com a presença 94 ministros e 78 presbíteros, e 

com a representação de todos os sínodos, o presidente declarou aberta a Primeira 

Sessão da 6ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil do Exercício 

2007-2010. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário 

geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro. EXERCÍCIOS DEVOCIONAIS: 

Foram dirigidos pelo Rev. Ézio Martins de Lima, 1º secretário da Diretoria da 



Assembleia Geral. APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO DE INSTALAÇÃO: As 

atas serão encaminhadas aos delegados para que, no período de 10 dias, possam 

apresentar suas observações. LEITURA DO REGIMENTO INTERNO (Artigos 20 a 

40): O Rev. Mário Ademar Fava fez a leitura dos Artigos 20 a 40 do Regimento 

Interno da Assembleia Geral. RECEBIMENTO DE MEMBRO 

CORRESPONDENTE: Foi recebido como membro correspondente o Rev. Yaw 

Frimpong-Manso, moderador da Igreja Presbiteriana de Gana. ENTRADA DE 

DOCUMENTO E DECISÃO:  Foi recebido o Doc. AG 042/09, encaminhado 

pela Comissão Executiva da Assembleia Geral com proposta de lema e texto 

bíblico para a 6ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral e para o biênio 2009-

2010. Decide: Aprovar o seguinte lema e texto bíblico para a 6ª Reunião Ordinária 

da Assembleia Geral e para o biênio 2009-2010: Eis que o semeador saiu a 

semear (Mt 13.3). RECEBIMENTO DOS LIVROS DE ATAS: Foram recebidos os 

seguintes livros de atas: 1. Comissão Executiva da Assembleia Geral; 2. Sínodo 

Borda do Campo; 3. Sínodo Brasil Central; 4. Sínodo Meridional; 5. Sínodo Minas 

Gerais; 6. Sínodo Nordeste ; 7. Sínodo Norte Paulistano; 8. Sínodo Ocidental; 9. 

Sínodo Oeste Paulista; 10. Sínodo Osasco; 11. Sínodo Rio-São Paulo; 12. Sínodo 

São Paulo; 13. Sínodo Sudoeste Paulista; 14. Sínodo Sul de São Paulo; 15. 

Sínodo Vale do Rio Paraná. ENTRADA DE DOCUMENTOS: Foram apresentados 

os seguintes documentos: Doc. AG 001/09 - Da Comissão Executiva da 

Assembleia Geral, de 17/9/2008, comunicando aprovação do texto das 

Ordenações Litúrgicas da IPI do Brasil, em cumprimento a decisão da Assembleia 

Geral da IPI do Brasil. Doc. AG 002/09 - Da Comissão Executiva da Assembleia 

Geral, de 15/4/2008, encaminhando resultado da votação da emenda 

constitucional ao Artigo 127 da Constituição da IPI do Brasil. Doc. AG 003/09 - Da 

Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 17/4/2008, encaminhando proposta 

de reestudo da regulamentação da reciclagem acadêmica e de comissão para 

elaborar nova proposta. Doc. AG 004/09 - Da Comissão Executiva da Assembleia 

Geral, de 14/1/2009, encaminhando proposta de regulamentação para inclusão de 

missionários da Secretaria de Evangelização no Programa de Educação 

Continuada. Doc. AG 005/09 - Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 



14/1/2009, encaminhando proposta de que a Assembleia Geral faça uma revisão 

em sua decisão a respeito da divisão de custos com o Programa de Educação 

Continuada. Doc. AG 006/09 - Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 

14/1/2009, encaminhando consulta a respeito do procedimento a ser adotado em 

relação à contribuição das congregações presbiteriais. Doc. AG 007/09 - Da 

Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 14/1/2009, encaminhando proposta 

do Sínodo Vale do Rio Paraná de exclusão do parágrafo 3º do Artigo 37 da 

Constituição da IPI do Brasil. Doc. AG 008/09 - Da Comissão Executiva da 

Assembleia Geral, de 27/4/2009, encaminhando proposta do Sínodo Osasco de 

emenda ao Artigo 37, parágrafos 3º e 4º, da Constituição da IPI do Brasil. Doc. AG 

009/09 - Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 23/4/2009, 

encaminhando documento do Sínodo Minas Gerais, com recursos extraordinários 

da IPI de São José do Rio Pardo e do Rev. Éber Bittencourt. Doc. AG 010/09 - Do 

Sínodo Minas Gerais, de 6/5/2009, solicitando a regularização da participação de 

missionários e evangelistas no Programa de Educação Continuada. Doc. AG 

011/09 - Do Sínodo Rio-São Paulo, de 29/5/2009, encaminhando proposta de 

alteração do Artigo 59, parágrafo 1º, alínea C, e do Artigo 64, parágrafo único, 

alínea C, da Constituição da IPI do Brasil. Doc. AG 012/09 - Da Fundação 

Eduardo Carlos Pereira, de 10/6/2009, informando que dois imóveis de sua 

propriedade em Fortaleza, CE, serão comercializados. Doc. AG 013/09 - Da 

Fundação Eduardo Carlos Pereira, de 10/6/2009, encaminhando proposta de 

autorização de venda de dois apartamentos de propriedade da IPI do Brasil em 

Londrina, PR. Doc. AG 014/09 - Do Sínodo Meridional, de 11/6/2009, 

encaminhando proposta de parceria com a Secretaria de Evangelização da IPI do 

Brasil. Doc. AG 015/09 - Do Sínodo Meridional, de 11/6/2009, encaminhando 

proposta de planejamento estratégico do Projeto Semeando. Doc. AG 016/09 - Do 

Sínodo São Paulo, de 15/6/2009, encaminhando 6 propostas, a saber: 1) 

Alteração do Artigo 37 e seus parágrafos da Constituição da IPI do Brasil; 2) 

Alteração do Artigo 52, parágrafo 2º , da Constituição da IPI do Brasil; 3) Alteração 

do Código Eleitoral da IPI do Brasil; 4) Alteração do Artigo 119 da Constituição da 

IPI do Brasil; 5) Alteração na regulamentação do Artigo 47 da Constituição da IPI 



do Brasil; 6) Alteração do Artigo 47, parágrafo 2º, da Constituição da IPI do Brasil. 

Doc. AG 017/09 - Do Sínodo Minas Gerais, de 17/6/2009, encaminhando 

documento do Presbitério São Paulo-Minas a respeito de processo movido pelo 

Rev. Éber Bittencourt. Doc. AG 018/09 - Do Sínodo Sudoeste Paulista, de 

20/6/2009, encaminhando duas propostas: 1) A respeito de procedimento a ser 

adotado nas transações imobiliárias da IPI do Brasil; 2) Nomeação de comissão 

especial para analisar o projeto, as contas e os contratos de reforma do Edifício 31 

de Julho. Doc. AG 019/09 - Do Sínodo Meridional, de 22/6/2009, encaminhando 

proposta de alteração do Código Eleitoral da IPI do Brasil. Doc. AG 020/09 - Do 

Sínodo Oeste Paulista, de 24/6/2009, encaminhando proposta de alteração do 

Código Disciplinar da IPI do Brasil. Doc. AG 021/09 - Do Sínodo Brasil Central, de 

25/6/2009, encaminhando solicitação de doação de propriedade em Cuiabá, MT, 

onde funcionou o CTM Centro Oeste. Doc. AG 022/09 - Do Sínodo Brasil Central, 

de 25/6/2009, encaminhando solicitação de regularização de posse de dois lotes 

urbanos em Pimenta Bueno, RO. Doc. AG 023/09 - Da Comissão Especial de 

Ordenações Litúrgicas, de 25/6/2009, encaminhando relatório a respeito de 

estudos sobre forma e conteúdo do batismo. Doc. AG 024/09 - Da Comissão 

Especial para Elaboração de Afirmação de Fé, de 25/6/2009, encaminhando 

relatório. Doc. AG 025/09 - Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 

25/6/2009, encaminhando relatório da Comissão Especial para Elaboração de 

Conceito de Missão Integral. Doc. AG 026/09 - Da Comissão Executiva da 

Assembleia Geral, de 25/6/2009, encaminhando proposta de alteração do Código 

Eleitoral da IPI do Brasil. Doc. AG 027/09 - Da Comissão Executiva da Assembleia 

Geral, de 25/6/2009, encaminhando proposta de alteração do Estatuto da IPI do 

Brasil. Doc. AG 028/09 - Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 

25/6/2009, encaminhando proposta de alteração do Padrão de Estatuto para as 

Igrejas Locais da IPI do Brasil. Doc. AG 029/09 - Da Comissão Executiva da 

Assembleia Geral, de 25/6/2009, encaminhando proposta de regulamentação do 

Artigo 111, Inciso XI, da Constituição da IPI do Brasil. Doc. AG 030/09 - Da 

Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 25/6/2009, encaminhando proposta 

de regulamentação do Artigo 112 da Constituição da IPI do Brasil. Doc. AG 031/09 



- Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 25/6/2009, encaminhando 

proposta a respeito da questão dos direitos de pessoas que estão no exercício de 

vocação religiosa (pastores e missionários). Doc. AG 032/09 - Da Comissão 

Executiva da Assembleia Geral, de 25/6/2009, encaminhando informação, 

solicitação e proposta a respeito do levantamento das decisões do Supremo 

Concílio. Doc. AG 033/09 - Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 

25/6/2009, encaminhando proposta de regulamentação a respeito de transferência 

de igrejas. Doc. AG 034/09 - Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 

25/6/2009, encaminhando proposta de alteração dos Artigos 80 e 128 da 

Constituição da IPI do Brasil. Doc. AG 035/09 - Da Comissão Especial do Projeto 

de Educação Teológica, de 25/6/2009, encaminhando relatório. Doc. AG 036/09 - 

Da Coordenação Nacional do Projeto Semeando, de 25/6/2009, encaminhando 

relatório. Doc. AG 037/09 - Da Comissão Especial para Elaboração de Declaração 

da IPI do Brasil a respeito do Homossexualismo, de 25/6/2009, encaminhando 

relatório. Doc. AG 038/09 - Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 

25/6/2009, encaminhando documentos do Sínodo Sul de São Paulo, procedentes 

de seus presbitérios, solicitando a dissolução do referido sínodo. Doc. AG 039/09 - 

Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 25/6/2009, encaminhando 

consulta do Sínodo Oeste Paulista sobre bases bíblicas e históricas para 

suspensão de participação na santa ceia de membro sob disciplina. Doc. AG 

040/09 - Da Assessoria de Estatística da IPI do Brasil, de 25/6/2009, 

encaminhando relatório referente ao ano de 2008. Doc. AG 043/09 - Da Secretaria 

Geral, de 25/6/2009, encaminhando relatório da Comissão Executiva da 

Assembleia Geral referente ao período de janeiro de 2007 a junho de 2009. Doc. 

AG 044/09 - Da Comissão Permanente de Exame de Contas e Auditoria, de 

26/6/2009, encaminhando relatório referente ao ano de 2008. NOMEAÇÃO DAS 

COMISSÕES DE TRABALHO: Foram nomeadas as seguintes comissões de 

trabalho: Comissão de Papéis e Consultas I - Documentos AG 043/09; AG 018/09: 

Rev. Enos Gomes da Silva (ABC) – presidente; Rev. Paulo Sérgio Proença 

(Bandeirante) – secretário; Rev. Raul Hamilton de Sousa (Campo Grande); 

Presba. Sônia Regina Machado dos Santos (Londrina); Rev. Mário Sérgio de Góis 



(Rio Preto); Presb. Eliézer Lopes Jerônimo (Rio de Janeiro); Rev. José Drailton da 

Silva (Mato Grosso); Presb. Djalma Terra de Araújo (Campinas); Rev. Venício 

Nogueira (Paulistano); Presba. Felícia Forte Sobrinha (Centro Oeste Paulista); 

Rev. Émerson Ricardo Pereira dos Reis (Santana); Presba. Umbelina Bologna 

(São Paulo-Minas); Rev. Cláudio Fernando Reinaldet (Amazonas); Presb. Arnold 

Hermann Ferle (São Paulo); Rev. Sérgio Francisco dos Santos Oliveira 

(Sorocaba); Presb. Marcos Aurélio Alves Jorge (Distrito Federal); Rev. Rubens 

Franco Lacerda (Carapicuíba); Presb. José Geraldo de Almeida (ABC); Rev. Alex 

Sandro dos Santos (Sul de Minas); Presb. Eduardo Mutsuo Tomiyoshi (Rondônia); 

Rev. Walmir Alves (Brasil Central); Rev. Rogério Lourenço Ferreira 

(Araraquarense). Comissão de Papéis e Consultas II - Documentos AG 006/09; 

AG 007/09; AG 008/09; AG 011/09; AG 016/09; AG 019/09; AG 026/09; AG 

027/09; AG 028/09: Rev. Mário Ademar Fava (Freguesia) – presidente; Rev. 

Marcos Nunes da Silva (ABC) – secretário; Presb. Luiz Ribeiro da Silva 

(Campinas); Rev. Nenrod Douglas Oliveira Santos (Bahia); Rev. Helinton Rodrigo 

Zanini Paes (Litoral Paulista); Presb. Walter Signorini (Presidente Prudente); Rev. 

Jean Carlos Seletti (Sul Paraná); Presba. Celma Cristina Chaves Munõz (Centro 

Oeste Paulista); Rev. Adilson de Sousa Filho (Ipiranga); Presb. Jonatas Silva 

Meneses (Sergipe); Rev. Leonildo Silveira Campos (São Paulo); Presba. Ruth de 

Almeida Cubas Ribeiro (Sul de São Paulo); Rev. Elizeu Fonda da Silva (Novo 

Osasco); Presb. Etevaldo Barbosa Novaes (Osasco); Rev. Gilbean Francis de 

Aguiar Ferraz (Rio Preto); Presb. Reginaldo Almeida Martins de Áquila (Leste 

Paulistano); Rev. Émerson Orenha (Oeste); Presb. Dejair Palma (Oeste Paraná); 

Presb. Deodato Aparecido Soares (Maringá); Rev. Ismael Sales Devidé 

(Paranaense); Rev. Ezequiel Luz (Mato Grosso do Sul); Presb. Erasmo de Góis 

Vieira (Votorantim). Comissão de Papéis e Consultas III – Documentos: AG 

003/09; AG 009/09; AG 017/09; AG 020/09; AG 029/09; AG 030/09; AG 031/09; 

AG 033/09; AG 034/09: Rev. Silas de Oliveira (Londrina) – presidente; Rev. Paulo 

César de Sousa (Osasco) – secretário; Rev. Ablandino Saturnino de Sousa 

(Sudoeste de Minas); Presba. Aldina Clarete Damico (Rio Preto); Rev. Silas 

Silveira (Distrito Federal); Rev. Ricardo José Bento (Centro Oeste Paulista); Presb. 



Ismael Cândido Melo (Ipiranga); Rev. Valdemar de Souza (Campinas); Presb. Luiz 

Carlos Morosini (Sul Paraná); Rev. Zaru Cassiano (Sul de Minas); Presb. Israel 

José Rodrigues (Sul de São Paulo); Presba. Doralice Ribeiro Simoneti (Assis); 

Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues (Paulistano); Presb. Alexandre do Vale Bom 

(São Paulo); Rev. Edy Francisco Machado (Botucatu); Presb. Walter de Jesus 

Alves (Bandeirante); Rev. Lucas de Oliveira Fornel (Ourinhos); Presb. Jefferson 

Drillard (Vale do Paraíba); Presb. Orisvaldo Fialho Sobrinho (Oeste Paraná); Rev. 

Francisco Elias Delfino (Paranaense); Rev. Marcos Paulo de Oliveira (Rio-Sul); 

Presb. Francisco de Paiva Lima Neto (Araraquarense); Rev. Jairo Honório Correia 

(Votorantim). Comissão de Papéis e Consultas IV – Documentos AG 004/09; AG 

005/09; AG 010/09; AG 012/09; AG 013/09; AG 014/09; AG 015/09; AG 021/09; 

AG 022/09; AG 025/09; AG 032/09; AG 038/09; AG 039/09: Rev. Sérgio Francisco 

dos Santos (Campo Grande) – presidente; Rev. Fernando Bortolleto Filho 

(Bandeirante) – secretário; Rev. Joaquim Francisco Ribeiro Neto (Rondônia); 

Presba. Henriqueta Rose Rosa (Londrina); Rev. Hélio Osmar Fernandes (Assis); 

Presb. Moacir Benvindo de Carvalho (Freguesia); Rev. Valdinei Aparecido Ferreira 

(São Paulo); Rev. Jader Montanheiro Ferreira (Arapongas); Rev. Carlos 

Fernandes Meier (Sul Paraná); Rev. Antônio Fernandes da Rocha Neto (Rio de 

Janeiro); Presb. Rubens Honório da Silva (Novo Osasco); Rev. Ezequias Pires de 

Camargo (Sul de São Paulo); Rev. Laércio Oscar da Silva Júnior (Pernambuco); 

Presb. Maurício Maciel de Almeida (Arapongas); Rev. Clayton Leal da Silva 

(Botucatu); Presb. Levy Von Sohsten Rezende (Osasco); Rev. Agnaldo Pereira 

Gomes (Centro Oeste Paulista); Presb. Ricardo Heumuth Benedetti (Ipiranga); 

Rev. Eugênio Sória Anunciação (Maringá); Presb. Jairo Santos Cabral (Distrito 

Federal); Rev. José Rômulo de Magalhães Filho (Sergipe); Presb. Célio Amaro da 

Silva (Votorantim). Comissão de Exame do Livro de Atas da Comissão Executiva 

da Assembleia Geral: Rev. Valdeilson Casimiro de Oliveira (Amazonas); Presba. 

Maria Celma Rodrigues (Assis); Presb. Djalma Bastos César (Maringá); Rev. 

Vandergleison Judar (Norte do Paraná); Presb. Jessé Roechiling (Rio de Janeiro); 

Rev. Edmur José de Sousa (Vale do Paraíba); Presb. João Novaes do Amaral 

(Sorocaba); Rev. José André Senna (Litoral Paulista); Rev. Edson Tadeu Duran 



(Brasil Central); Presb. Paulo Sergio Porfírio (Araraquarense). Comissão de 

Exame do Livro de Atas do Sínodo Borda do Campo: Rev. Wellington Ribeiro 

(Freguesia); Presb. Robson Timoteo Damasceno (Oeste); Rev. Enilson Elias de 

Castro Monteiro (Vale do Paraíba); Presb. Ezequiel Almeida Bartolomeu (Leste 

Paulistano); Rev. Giancarlo Brojato (Arapongas); Rev. Kleuber Leal da Silva 

(Central Paulista). Comissão de Exame do Livro de Atas do Sínodo Brasil Central: 

Rev. Jairo Camilo (Osasco); Presb. Raul Dumas Gonçalves (Vale do Paraíba); 

Rev. Cleber Ferreira Arakaki de Sousa (Ourinhos); Presb. Moacir Enos Rosa 

(Norte do Paraná); Rev. José Antônio Aparecido Calaça (Sul de São Paulo); 

Presb. Varlino Mariano de Souza (Central Paulista). Comissão de Exame do Livro 

de Atas do Sínodo Meridional: Rev. Rafael Lemos Viana (Rio de Janeiro); Presb. 

Nelson Silva Lara (Botucatu); Rev. Flávio Ferreira Façanha (Ceará); Presb. 

Cacildo Augusto Ferreira (Campo Grande); Presb. João Luís da Silva (Litoral 

Paulista); Rev. Paulo César Barros Monteiro (Central Paulista); Comissão de 

Exame do Livro de Atas do Sínodo Minas Gerais: Rev. Pedro Teixeira Filho (Novo 

Osasco); Presb. Donizete Martins Ruiz (Oeste); Rev. Rubens de Castro (Leste 

Paulistano); Presb. Celso Vieira (Botucatu); Presb. Antônio Orozimbo Filho 

(Paranaense); Presba.  Noêmia Antunes Nascimento (Central Paulista). Comissão 

de Exame do Livro de Atas do Sínodo Nordeste: Rev. Nilo Sérgio da Silva (Leste 

Paulistano); Presb. Adão da Costa Moraes (Rio Preto); Rev. Ricardo José de 

Sousa (Londrina); Presb. Neumar Cavalcante de Assis (Novo Osasco); Presb. 

Domingos Gimenes (Ourinhos); Presb. Misael Gomes de Melo (Araraquarense). 

Comissão de Exame do Livro de Atas do Sínodo Norte Paulistano: Rev. Heitor 

Beranger Júnior (Sorocaba); Presb. João Batista Ribeiro de Barros (Litoral 

Paulista); Rev. Ruben Samuel Rodriguez Nieto (Oeste Paraná); Presb. Bráulio 

Tapajós Braule Pinto (Amazonas); Rev. Cléber Coimbra Filho (Fluminense). 

Comissão de Exame do Livro de Atas do Sínodo Ocidental: Rev. Rodolfo José de 

Araújo (São Paulo-Minas); Presb. Daniel de Lima (Norte do Paraná); Rev. Eli 

Marques (Santana); Presb. Sílvio Luciano Machado (Catarinense): Presb. Lourival 

Tosta das Neves (Fluminense). Comissão de Exame do Livro de Atas do Sínodo 

Oeste Paulista: Presb. Osvaldo Pelegrini Fantasia (Sorocaba); Rev. Artêmio 



Langue Pauluci Júnior (Oeste Paraná); Presb. Itamar Murback (Catarinense); Rev. 

Osmair Martins Garcia (Noroeste Paulista); Rev. Antonio Elias Cotrim Thuler (Rio-

Sul). Comissão de Exame do Livro de Atas do Sínodo Osasco: Rev. César Sória 

Anunciação (Maringá); Presb. Daniel Caixeta Policarpo (Sul de Minas); Rev. 

Janailton dos Reis Santos (Carapicuíba); Presb. Osmar da Silva (Ourinhos); 

Presb. Luís Eduardo de Lima Ferreira (Rio-Sul). Comissão de Exame do Livro de 

Atas do Sínodo Rio-São Paulo: Rev. Euclides Luiz do Amaral (Catarinense); 

Presb. Brivaldo Brasilino Bueno (Freguesia); Rev. Wanderley Maciel Kirilov 

(Oeste); Presb. Maurício Clóvis dos Santos (São Paulo-Minas); Presb. Leosmar 

Ferreira de Araújo (Brasil Central). Comissão de Exame do Livro de Atas do 

Sínodo São Paulo: Rev. José Arno Tossini (Campinas); Presb. Samuel do Lago 

(Sudoeste de Minas); Rev. João Batista de Moraes (Norte do Paraná); Presb. 

Salmo Henrique da Silva (Carapicuíba); Rev. Cláudio Lysias Gonçalves Reis Silva 

(Norte). Comissão de Exame do Livro de Atas do Sínodo Setentrional: Rev. 

Humberto Cabral Beloti (Noroeste Paulista); Presb. Carlos Emerick Eler (Sul de 

Minas; Rev. Flávio Ribeiro de Oliveira (Assis); Rev. Clayton Marçal (Mato Grosso 

do Sul). Comissão de Exame do Livro de Atas do Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. 

Lucas Araújo Pünder (Catarinense); Presb. Luiz Antônio de Sousa Neto (Sul do 

Paraná); Rev. João Batista Azevedo (Mato Grosso); Presb. Abedias Queiroz 

Ribeiro (Noroeste Paulista); Presb. Jesu Emerick Guimarães (Mato Grosso do 

Sul). Comissão de Exame do Livro de Atas do Sínodo Sul de São Paulo: Rev. 

Diogo Santana Rocha (Sudoeste de Minas); Presb. Wagner Jardim Costa 

(Bandeirante); Presb. William Ramos (Paulistano); Rev. Leandro Mazini 

(Presidente Prudente). Comissão de Exame do Livro de Atas do Sínodo Vale do 

Rio Paraná: Rev. Alessandro Leonardo Rodrigues Silva (São Paulo-Minas); Presb. 

Abnaziel Ricardo de Freitas (Paulistano); Rev. Natanael Rocha Souza (Bahia); 

Presb. Nicanor Lange Filho (Sudoeste de Minas); Presb. Mário Aparecido Araújo 

(Carapicuíba). Comissão de Recepção e Diplomacia: Rev. Kleuber Leal da Silva 

(Central Paulista); Presb. Varlino Mariano de Souza (Central Paulista); Rev. Paulo 

César Barros Monteiro (Central Paulista); Presba. Noêmia Antunes Nascimento 

(Central Paulista). Rev. Antônio Pedro de Morais (Central Paulista). LEITURA E 



APROVAÇÃO DA ATA: A presente ata foi lida e aprovada. ENCERRAMENTO DA 

SESSÃO: A sessão foi encerrada às 10h30 para trabalho das comissões, com 

oração pelo Rev. Leonildo Silveira Campos. Para constar, eu, Rev. Ézio Martins 

de Lima, 1º secretário, lavrei a presente ata, assinada por mim e pelos demais 

membros da diretoria presentes a esta sessão. 

  

ATA DA 2ª SESSÃO DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA 

IPI DO BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010 

 

DATA, HORA E LOCAL: Dia 12 de julho de 2009, com início às 8h30, no templo 

da 1ª Igreja Presbiteriana Independente de Bauru, Rua Agenor Meira, 10-38, 

Centro, Bauru, SP.  PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira; SECRETÁRIO: Rev. Ézio 

Martins de Lima. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Presidente – Rev. 

Assir Pereira; 1º vice-presidente – Rev. Paulo Melo Cintra Damião; 2º vice-

presidente – Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel; 1º secretário – Rev. Ézio 

Martins de Lima; 2º secretário – Presb. Assuero Guerra de Moura. 

REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitério ABC: Revs. 

Enos Gomes da Silva e Marcos Nunes da Silva; Presbs. Eleni Rodrigues Mender 

Rangel e José Geraldo de Almeida; Presbitério Ipiranga: Revs. Adilson de Souza 

Filho e Assir Pereira; Presbs. Ismael Cândido Mello e Ricardo Heumuth Benedetti; 

Presbitério Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo Paes Zanini e José André 

Senna; Presbs. João Batista Ribeiro de Barros e João Luis da Silva; Sínodo Brasil 

Central: Presbitério Brasil Central: Rev. Edson Tadeu Duran e Presb. Leosmar 

Ferreira de Araújo; Presbitério Distrito Federal: Revs. Ézio Martins de Lima e Silas 

Silveira; Presbs. Jairo Santos Cabral e Marcos Aurélio Alves Jorge; Presbitério 

Mato Grosso: Revs. João Batista Azevedo e José Drailton da Silva; Presbitério 

Rondônia: Rev. Joaquim Francisco Ribeiro Neto; Presb. Eduardo Mutsuo 

Tomiyoshi; Sínodo Meridional: Presbitério Catarinense: Revs. Euclides Luiz do 

Amaral e Casso Mendonça Vieira; Presbs. Itamar Murback e Silvio Luciano 

Machado; Presbitério Londrina: Revs. Ricardo José de Sousa e Silas de Oliveira; 

Presbas. Sônia Regina Machado dos Santos e Henriqueta Rose Rosa; Presbitério 



Paranaense: Rev. Ismael Salles Devidé e Francisco Elias Delfino; Presbitério Sul 

do Paraná: Revs. Carlos Fernandes Méier e Jean Carlos Selleti; Presbs. Luiz 

Antônio de Souza e Luiz Carlos Morosini; Sínodo Minas Gerais: Presbitério São 

Paulo-Minas: Rev. Alessandro Leonardo Rodrigues Silva; Presbs. Maurílio Clóvis 

dos Santos e Umbelina Bologna; Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. Ablandino 

Saturnino de Souza e Diogo Santana Rocha; Presb. Samuel do Lago; Presbitério 

Sul de Minas: Revs. Alex Sandro dos Santos e Zaru Cassiano; Presbs. Daniel 

Caixeta Policarpo e Carlos Emerick Eler; Sínodo Nordeste: Presbitério Bahia: 

Revs. Natanael Rocha Souza e Nenrod Douglas Oliveira Santos; Presbitério 

Pernambuco: Rev. Laércio Oscar da Silva Junior; Presb. Assuero Guerra Moura; 

Presbitério Sergipe: Rev. José Rômulo de Magalhães Filho; Presb. Jonatas Silva 

Meneses; Sínodo Norte Paulistano: Presbitério Bandeirante: Revs. Fernando 

Bortolleto Filho e Paulo Sérgio de Proença; Presbs. Wagner Jardim da Costa e 

Walter de Jesus Alves; Presbitério Freguesia: Revs. Mário Ademar Fava e 

Wellington Ribeiro; Presbs. Brivaldo Brasilino Bueno e Moacir Benvindo de 

Carvalho; Presbitério Santana: Rev. Eli Marques e Emerson Ricardo Pereira dos 

Reis; Sínodo Ocidental: Presbitério Araraquarense: Revs. Francisco de Paiva Lima 

Neto e Rogério Lourenço Ferreira e os Presbs. Mizael Gomes de Mello e Paulo 

Sérgio Porfírio; Presbitério Campinas: Revs. José Arno Tossini e Valdemar de 

Souza; Presbs. Djalma Terra Araújo e Luiz Ribeiro da Silva; Presbitério Noroeste 

Paulista: Revs. Humberto Cabral Belotti e Osmair Martins Garcia; Presbitério 

Oeste: Revs. Emerson Orenha e Wanderley Maciel Kirilov; Presbs. Donizete 

Martins Ruiz e Robson Timoteo Damasceno; Presbitério Rio Preto: Rev. Gilbean 

Francis Aguiar Ferraz e Mário Sérgio de Góis; Presbs. Adão da Costa Morais e 

Aldina Clarette Damico; Sínodo Oeste Paulista: Presbitério Assis: Revs. Flávio 

Ribeiro de Oliveira e Hélio Osmar Fernandes; Presbs. Doralice Ribeiro Simoneti e 

Maria Celma Rodrigues; Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. Agnaldo Pereira 

Gomes e Ricardo José Bento; Presbas. Celma Cristina Chaves Munoz e Felícia 

Forte Sobrinha; Presbitério Presidente Prudente: Revs. Leandro Mazini e Paulo de 

Melo Cintra Damião; Presb. Walter Signorini; Sínodo Osasco: Presbitério 

Carapicuíba: Rev. Janailton dos Reis Santos e Rubens Franco Lacerda; Presbs. 



Mário Aparecido Araújo e Salmo Henrique da Silva; Presbitério Novo Osasco: 

Revs. Eliseu Fonda da Silva e Pedro Teixeira Filho; Presbs. Neumar Cavalcante 

de Assis e Rubens Honório da Silva; Presbitério Osasco: Revs. Jairo Camilo e 

Paulo César de Souza; Presb. Etevaldo Barbosa Novaes; Sínodo Rio - São Paulo: 

Presbitério Fluminense: Rev. Cléber Coimbra Filho; Presb. Lourival Tosta Neves; 

Presbitério Rio de Janeiro: Revs. Antônio Fernandes da Rocha Neto e Rafael 

Lemos Viana; Presbs. Eliezer Lopes Jerônimo e Jessé Roechiling; Presbitério Rio 

Sul: Revs. Antonio Elias Cotrim Thuler e Marcos Paulo de Oliveira; Presb. Luis 

Eduardo de Lima Ferreira; Presbitério Vale do Paraíba: Revs. Edmur José de 

Souza e Enilson Elias de Castro Monteiro; Presbs. Jefferson Drilard e Raul Dumas 

Gonçalves; Sínodo São Paulo: Presbitério Leste Paulistano: Revs. Nilo Sérgio da 

Silva e Rubens de Castro; Presbs. Ezequiel Almeida Bartolomeu e Reginaldo 

Almeida Martins de Áquila; Presbitério Paulistano: Revs. Gilberto dos Santos 

Rodrigues e Venício Nogueira; Presbs. Abnaziel Ricardo de Freitas e William 

Ramos; Presbitério São Paulo: Revs. Leonildo Silveira Campos e Valdinei 

Aparecido Ferreira; Presbs. Alexandre do Vale Bom e Arnold Hermann Ferle; 

Sínodo Setentrional: Presbitério Amazonas: Revs. Cláudio Fernando Reinaldet e 

Valdeilson Casimiro de Oliveira; Presb. Bráulio Tapajós Braule Pinto; Presbitério 

Ceará: Rev. Flávio Ferreira Façanha; Presbitério Norte: Rev. Cláudio Lisias 

Gonçalves Reis Silva; Sínodo Sudoeste Paulista: Presbitério Botucatu: Revs. 

Clayton Leal da Silva e Edy Francisco Machado; Presbs. Celso Vieira e Nelson 

Silva Lara; Presbitério Central Paulista: Revs. Kleuber Leal da Silva e Paulo Cesar 

Barros Monteiro; Presbs. Noêmia Antunes Nascimento e Varlino Mariano de 

Souza; Presbitério Ourinhos: Revs. Cleber Ferreira Arakaki de Souza e Lucas de 

Oliveira Fornel; Presbs. Domingos Gimenes e Osmar da Silva; Sínodo Sul de São 

Paulo: Presbitério Sorocaba: Revs. Heitor Beranger Júnior e Sérgio Francisco dos 

Santos Oliveira; Presb. Oswaldo Pelegrini Fantasia; Presbitério Sul de São Paulo: 

Revs. Ezequias Pires de Camargo e José Antônio Aparecido Calaça; Presbs. 

Israel José Rodrigues e Ruth de Almeida Cubas Ribeiro; Presbitério Votorantim: 

Rev. Jairo Honório Correia; Presbs. Célio Amaro da Silva e Erasmo de Gois Vieira; 

Sínodo Vale do Rio Paraná: Presbitério Arapongas: Revs. Giancarlo Brojato e 



Jader Montanheiro Ferreira; Presb. Mauricio Maciel de Almeida; Presbitério 

Campo Grande: Revs. Raul Hamilton de Souza e Sérgio Francisco dos Santos; 

Presbitério Maringá: Revs. César Sória de Anunciação e Eugênio Sória de 

Anunciação; Presbs. Deodato Aparecido Soares e Djalma Bastos César; 

Presbitério Mato Grosso do Sul: Rev. Cleiton Marçal e Ezequiel Luz; Presb. Jésu 

Emerick Guimarães; Presbitério Norte do Paraná: Rev. Vandergleison Judar; 

Presbs. Daniel de Lima e Moacir Enos Rosa; Presbitério Oeste do Paraná: Revs. 

Artêmio Langue Pauluci Júnior e Rubén Samuel Rodriguez Nieto; Presb. Dejair 

Palma. AUSENTES: Presbitério Nordeste. QUORUM: Havendo quorum, com a 

presença de 96 ministros e 74 presbíteros, e com a representação de  todos os 

sínodos, o presidente declarou aberta a 2ª Sessão da 6ª Reunião Ordinária da 

Assembleia Geral da IPI do Brasil do Exercício 2007-2010. DEMAIS 

PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário geral; Rev. Aury Vieira 

Reinaldet, tesoureiro; Presb. Daltro Izídio dos Santos, da Coordenadoria Nacional 

de Adultos. EXERCÍCIOS DEVOCIONAIS: Foram dirigidos pela Presba. Eleni 

Rodrigues Mender Rangel, 2ª vice-presidente da Diretoria da Assembleia Geral. 

ASSINATURA DE PACTO DE PARCERIA ENTRE A IGREJA PRESBITERIANA 

DE GANA E A IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL: Foi 

assinado termo de parceria com a Igreja Presbiteriana de Gana, representada pelo 

seu moderador, Rev. Yaw Frimbong-Manso. RESOLUÇÃO: Quanto ao Doc. AG 

040/09 (Relatório da Assessoria de Estatística), decide: 1) Tomar conhecimento; 

2) Realizar censo geral da IPI do Brasil de quatro em quatro anos, delegando 

poderes à Comissão Executiva da Assembleia Geral para a sua execução. 

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE RECEPÇÃO E DIPLOMACIA: Foi registrada 

manifestação de congratulação do Sínodo Sudoeste Paulista à Assembleia Geral, 

bem como a presença dos Revs. Josué Xavier, Josias Martins de Almeida, 

Glysério Elias de Lellis, Carlos Ribeiro Júnior, Carlos Jeremias Klein e Audenir 

Almeida Cristófano, e da irmã Ione Rodrigues Martins e Presb. Odair Martins, da 

Coordenadoria Nacional de Adultos da IPI do Brasil. SUSPENSÃO E REINÍCIO 

DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 10h50 e retomada às 11h20. 

RESOLUÇÕES: Quanto ao livro de atas da Comissão Executiva da Assembleia 



Geral, decide: Aprovar com as seguintes observações: 1) Na ata n° 1, Primeira 

Sessão, página 23, linha 13, deve constar Sínodo Oeste São Paulo e não Sínodo 

Oeste Paulo; 2) Na ata n° 9, Primeira Sessão, página 294, linha 11, onde se lê: 

“praz”, leia-se: “prazo”. Quanto ao livro de atas e os atos do Sínodo Borda do 

Campo, decide: 1) Aprovar o livro de atas número 2, referente a 2007 e 2008, com 

as seguintes observações: a) Na folha 4 - linhas 1 a 4, não constam os dados da 

diretoria eleita e empossada; b) Na folha 6 – linhas 4, 5, 6, está registrada tão 

somente a sigla CTM – onde é correto registrar Centro de Treinamento 

Missionário; c) Na folha 26 – deve constar a assinatura do presidente abaixo da 

numeração d) No encerramento das reuniões do livro número 2 está registrado 

que se cantou tão somente a primeira estrofe do Hino Oficial da IPI do Brasil, 

quando o correto é que se cante o hino todo; 2)  Aprovar o livro de atas número 3, 

referente a 2009, com a seguinte observação: no encerramento das reuniões está 

registrado que se cantou tão somente a primeira estrofe do Hino Oficial da IPI do 

Brasil, quando o correto é que se cante o hino todo. Quanto ao livro de atas e atos 

do Sínodo Brasil Central, decide: Aprovar com as seguintes observações: Quanto 

à formatação: 1) O título das atas não segue as normas para a elaboração de 

Atas, que determinam que sejam em “negrito, centralizado, tamanho 14”; 2) A 

titulação das atas não deve incluir dados da denominação e nem a logomarca da 

IPI do Brasil; 3) A última página antes do encerramento, destinada às observações 

da AG, deve estar totalmente em branco, o que não ocorreu; 4) A data do termo 

de encerramento deve ser a mesma da última ata (12/06/2009), e não a que foi 

informada (15/06/2009);  Quanto ao conteúdo:1) Ata10: O presidente nomeou 

secretário ad hoc apesar de constar a presença do 2º secretário; 2) O Presbitério 

de Rondônia consta na verificação de quorum antes de ser concedido assento aos 

seus representantes; 3) Ata 10: falta assinatura do secretário executivo, que 

assumiu a função de secretário ad hoc; 4) Ata 10, 2ª sessão: na transcrição da ata 

de formação do Presbitério de Rondônia não consta a qualificação da primeira 

diretoria; 5) Ata 10, pág. 14, o Estatuto aprovado do Sínodo diz que ele se 

incorpora como pessoa jurídica, com foro na Comarca de Brasília e registro no 

competente Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas (pág. 22), não há 



informação se o referido estatuto foi homologado pela Assembleia Geral. 6) No 

Estatuto do Presbitério Rondônia, homologado pelo Sínodo, não consta o prazo 

mínimo para a convocação extraordinária do Presbitério (7 dias, cf. Art. 100, 

parágrafo 2º); 7) Ata 10, pág. 28, no Estatuto do Presbitério de Rondônia, o 

tesoureiro do Presbitério fica obrigado a apresentar balancetes trimestrais às 

igrejas jurisdicionadas; o mesmo ocorre na Ata 11, na homologação do Estatuto 

dos Presbitérios de Mato Grosso e Brasil Central; 8) Na folha 31, há o registro de 

que a diretoria do Sínodo renunciará no final da sessão e que nova diretoria será 

eleita e empossada, o que é irregular. 9) Ata 10: falta assinatura do secretário 

executivo e ad hoc da reunião; 10) Ata 11, em 13 de junho de 2008, devido à 

transferência do presidente e do 1º secretário, o vice-presidente abre a sessão e o 

sínodo elege um novo presidente e um novo 1º secretário; 11) Ata 11, primeira 

sessão, falta assinatura dos 1º e 2º secretários. Registra voto contrário o Rev. 

Lucas Fornel, do Presbitério Ourinhos. Quanto ao livro de atas e atos do Sínodo 

Meridional, decide: Aprovar com as seguintes observações: Ata número 1: Folha 9 

– Consta como resolução do Sínodo a devolução dos livros dos presbitérios 

Londrina e Paranaense, “para as devidas regularizações e correções”; Ata número 

2: Folha 13 – Não ocorreu o registro dos representantes ausentes; Folha 14 – Não 

consta nova verificação de quorum, quando do retorno dos trabalhos em plenário; 

Folha 14 – Existe uma inversão da numeração dos documentos 1 e 2 durante a 

apresentação dos relatórios das comissões; Folha 14 – Consta parecer do 

Documento 5, não registrado na recepção de documentos; Folha 15 – Consta 

como resolução do Sínodo quanto ao livro do presbitério Catarinense “que não se 

aprove o livro de atas e que o mesmo seja refeito e encaminhado a Comissão 

Executiva”; Folha 16 – Consta como resolução do Sínodo quanto ao livro do 

presbitério Londrina “que se devolva livro de atas ao referido concílio para ser 

refeito e enviado a Comissão Executiva”; Não consta registro do Horário 

Regimental; Ata número 3: Folha 19 – Não ocorreu o registro dos representantes 

ausentes; Folha 31 – Consta a comissão “Exame de Livro de Atas do Sínodo”, 

onde deveria constar Exame de Livro de Atas da Comissão Executiva do Sínodo. 

Sobre os atos do Sínodo: Falta relatório das atribuições confiadas à Comissão 



Executiva do Sínodo quanto ao exame dos livros de atas. Quanto ao livro de atas 

e atos do Sínodo Minas Gerais, decide: Aprovar com as seguintes observações: 1) 

O livro de Atas do Sínodo Minas Gerais não atende as Normas para Elaboração 

de Atas que diz: “XIV- As atas lavradas com uso de edição eletrônica em 

computador obedecerão às seguintes normas técnicas: c) Configuração de página 

para impressão: 3- As margens das folhas, onde serão impressas as atas, 

deverão ter a seguinte configuração: esquerda = 4cm; direita = 3cm; superior = 

3cm; inferior = 3cm”;  2) Não foi encontrada a ata do ano de 2009, portanto não há 

registro da eleição da nova diretoria 2009 a 2011. Quanto ao livro de atas e atos 

do Sínodo Nordeste, decide: Aprovar com as seguintes observações:1. Não há 

registro da aprovação da última Assembleia Geral, como também as suas devidas 

orientações. 2. Não há registro da ata de eleição em 21 de julho de 2007, observa-

se o registro de atos de uma nova diretoria sem mencionar a devida eleição, 

mesmo sem ter a personalidade jurídica, como também a qualificação de sua 

executiva.   3. Não houve o acatamento de reunir o Sínodo antes da Assembleia 

Geral, sabendo que a transferência de data ocorreu para dar coerência nos 

trabalhos de avaliação do Sínodo. 4. Não há nomeação das Comissões, na folha 

21 linha 14. (Art. 111- inciso VII)  5. Não há aprovação da Ata 06 em 5/07/2008. 6. 

Na Ata 01 em 3/03/2007 não há registro do horário regimental e não há aprovação 

desta Ata. 7. Na Ata 05 em 21/07/2007 não há registro dos membros da Comex do 

Sínodo, assim como não consta a presença dos demais membros. 8. Não houve 

aprovação do horário regimental.   9. Faz-se necessária a aprovação de atos 

juridicamente corretos como na folha 21 (linha 31/32), onde foi aprovado o livro do 

Presbitério Bahia sem a assinatura dos seus membros. 10. Houve aprovação do 

livro do Presbitério Pernambucano, como inúmeras irregularidades relevantes 

(folha 21- l.1,12), exigindo que se refaça na integra a ata do Presbitério. 11. Na 

folha 21 linha 17 e 18, não se sabe a condição do Rev. Jorge Antonio Rodrigues 

Barbosa, se está presente ou ausente na mesma reunião.  12. Na folha 21, linha 

15, já consta a necessidade de refazer as atas dentro das normas regimentais da 

IPI do Brasil. (tem sido uma constante por parte dos presbitérios) 13. Há 

incoerência temporal na folha 22, linha 1e 2. Como se pode encerrar uma sessão 



sem que se de início da mesma? 14. Não há o nome completo e a qualificação do 

Secretário Executivo e do tesoureiro do Sínodo, folha 27, linha 25. 15. Não se 

elege representante junto a AG no sínodo e sim nos respectivos presbitérios, 

conforme a nova norma em vigor. (Art. 98 inciso 19/ Art. 117 inciso 1º ) p.57 16. 

Não houve no final da reunião o entoar do hino “Um Pendão Real”, como também 

a aprovação da ata e a impetração da bênção. 17. Recomenda-se que: a) Seja 

providenciado por editoração eletrônica conforme propõe o Livro de ordem nas 

“Normas para Elaboração de Atas”. b) as atas das reuniões de 2009 não 

transcritas no livro possam ser enviadas ä Comex da Assembleia Geral para 

aprovação. c) Seja observada a entrada dos documentos no início da sessão 

plenária para a destinação certa às comissões competentes. d) nas próximas 

apresentações das atas sejam observadas estritamente as seqüências temporais 

e cronológicas dos atos e atas conforme a normalização do livro de ordem da 

IPIB, inclusive com as fundamentações constitucionais, eleitorais e disciplinais. 

Quanto ao livro de atas e atos do Sínodo Norte Paulistano, decide: Aprovar com 

as seguintes observações: 1) Na Ata n. 1 de 2007, folha 81 na linha 13, está 

escrito “ex Comex”, quando o correto seria escrever: “a Comissão Executiva do 

exercício anterior”; 2) Ainda na Ata n. 1 de 2007, existem indicações de nomes 

com espaços para referidas assinaturas, observamos que esses espaços ficaram 

em branco, devendo ser inutilizados devidamente; 3) Observar que, no processo 

manuscrito, quem assina as atas é o Secretário de Atas e o Presidente; 4) 

Encerrar este livro e, se possível, adotar os critérios para lavratura das atas no 

processo eletrônico. Quanto ao livro de atas e atos do Sínodo Ocidental, 

considerando que: 1) O texto é de difícil compreensão em função da caligrafia de 

difícil leitura e compreensão; 2) Há excesso de rasuras e conforme item V da 

seção Normas para Elaboração de Atas do Livro de Ordem que se devem fazer as 

devidas ressalvas; 3) Falta a relação dos ausentes convocados para as reuniões 

conforme estabelece item III da seção Normas para Elaboração de Atas do Livro 

de Ordem; 4) Diversas vezes se usou siglas ou abreviaturas na primeira referencia 

na Ata, nomes de Pastores e Presbíteros sem o sobrenome na primeira citação; 5) 

Na folha 89-verso linhas 23 e 24, há aprovação para verba no valor de R$ 200,00 



para ajuda sem que esteja definidos a origem e destino; 6) Difícil identificação dos 

números, data, e teor dos documentos que deram entrada para as discussões 

para as analises das comissões e plenário; 7) Os tópicos e sub-tópicos não estão 

dispostos de forma coerente e legível; 8) Em relação ao ato de estabelecimento do 

Presbitério de Rio Preto, a Comissão de Exame entende que o processo não está 

claro e a forma como foi relatado nas Atas não se apresenta com clareza e 

precisão, tornando impossível a compreensão de como se deram os fatos pela 

simples consulta ao livro; 9) Falta clareza e precisão nos registro conforme 

determina item IV da seção Norma para Elaboração de Atas do Livro de Ordem; 

10) Não há registro do canto do hino “Um Pendão Real” no fim das reuniões; 

decide: Determinar que a  Ata 27ª, a Ata da Reunião Extraordinária de 10/11/2009 

e a Ata 28ª devem ser refeitas, se possível eletronicamente, e o Livro de Atas do 

Sínodo Ocidental deve ser encaminhado à Comissão Executiva da Assembleia 

Geral para exame e aprovação. Quanto ao livro de atas e atos do Sínodo Oeste 

Paulista, decide: Aprovar com as seguintes observações: 1) Na ata da 25ª 

Reunião Ordinária na folha 175, verso linha 3, houve um erro de citação, onde se 

lê 2007-2008, o correto é: 2007-2009; 2) O secretário termina todas as atas 

dizendo que as atas seriam por ele assinadas juntamente com os demais 

membros da diretoria. Porém, consta apenas a assinatura do secretário. Deve-se 

acrescentar, contudo, que as atas manuscritas não necessitam de assinatura de 

todos os membros da diretoria. Quanto ao livro de atas e atos do Sínodo Osasco, 

decide: Aprovar com as seguintes observações: 1) Ata º 8: Não houve registro do 

cântico do hino oficial da IPIB no final da reunião;2) Faltou transcrever o Estatuto 

do Presbitério Novo Osasco; 3) Faltou justificar a necessidade de devolução dos 

livros de atas aos presbitérios; 4) Atas 8 e 9, não foi observada a norma IX das 

Normas para Elaboração de Atas (que se refere aos espaços em branco); 5) Atas 

8, 9 e 10: não houve aprovação do horário regimental; 6) Ata n.º 9: Recomenda-se 

usar um mesmo critério técnico para melhor entender a resolução: usar a mesma 

numeração da entrada dos documentos na resolução sobre os mesmos; 7) Ata n.º 

10: Não consta o retorno do presidente à presidência da mesa após apresentação 

de relatório ao plenário. Quanto ao livro de atas e atos do Sínodo Rio-São Paulo, 



decide: Aprovar com as seguintes observações: 1) Os termos de abertura e 

encerramento não contêm o número do CNPJ do Sínodo, nem o Cartório onde 

está registrado o Estatuto do mesmo; 2) Foi encadernada página modelo da capa; 

3) O tamanho de pontos usado na numeração das páginas está em desacordo 

com o padrão estabelecido pelas normas de elaboração de Atas; 4) O título das 

Atas não está centralizado, fazendo assim parte do corpo das atas; 5) Não 

constam das Atas se há “quorum” após a verificação do mesmo; 6) Antes da 

transcrição das Atas, recomendamos uma revisão ortográfica das mesmas. 

Quanto ao livro de atas e atos do Sínodo São Paulo, decide: Aprovar com as 

seguintes observações: 1) A Ata de nº 20 não foi aprovada; 2) Recomenda-se que 

se cumpra a decisão do sínodo da Ata nº 20 de utilizar a transcrição de atas pela 

editoração eletrônica, cumprindo as normas para elaboração de atas.  Quanto ao 

livro de atas e atos do Sínodo Setentrional, considerando que:1) O Sínodo não 

encaminhou o livro para exame pela Assembleia Geral; 2) Tal procedimento é uma 

norma constitucional baseada no Art. 72, inciso X; decide: 1) Aceitar a justificativa 

do Sínodo pelo não encaminhamento do livro; 2) Determinar que Sínodo 

Setentrional envie o referido livro dentro de 15 dias a partir do encerramento da 

reunião da Assembleia Geral para o Secretário Geral para análise da Comissão 

Executiva da Assembleia Geral em sua próxima reunião. Quanto ao livro de atas e 

atos do Sínodo Sudoeste Paulista, decide: Aprovar com as seguintes 

observações: 1) Não foram observadas as normas IX e XIV, Inciso VII, das 

Normas de Elaboração de Atas (espaços em branco devem ser inutilizados e a ata 

deve começar em folha nova); 2) Erros de transcrição: há duplicação na folha 26, 

linha da palavra “posterior” e também da expressão “dessa forma”; na folha 25, há 

omissão da palavra “comissão”; na folha 25, não especifica o destino de 

transferência do secretário; 3) Falta a assinatura do Rev. João Batista na última 

ata; 4) Falta verificação de quorum no retorno dos trabalhos (folha 25); 5) O 

Sínodo não realizou reunião ordinária no ano de 2007, descumprindo o Artigo 112 

da Constituição da IPI do Brasil. Em conseqüência, o mandato da Diretoria (biênio 

2005-2007) expirou, não cumprindo o  estabelecido no Artigo 109 no que diz 

respeito ao mandato de dois anos, devendo o Sínodo ser advertido por causa 



desse procedimento; 6) Para maior clareza, sugere-se, na folha 25, a seguinte 

redação: “as igrejas de tradição reformada da região” ao invés de “as igrejas da 

região de tradição reformada”; 7)  Na ata da 6ª reunião, os trabalhos foram 

suspensos às 11h20 e novamente às 11h30, sendo erro de transcrição a primeira 

suspensão; 8) Recomenda-se o uso da elaboração eletrônica das atas. Quanto ao 

livro de atas e atos do Sínodo Sul de São Paulo, decide: Aprovar com as 

seguintes observações: 1) No livro 3, folha 3 e no livro 4, folha 3, não constam os 

dados pessoais da diretoria eleita; 2) No livro 3, na Ata da 1ª sessão da 26ª 

Reunião Ordinária do Sínodo Sul de São Paulo, folha nº 7, alínea 13, onde se diz: 

“que se acolha o parecer e se nomeie uma Comissão Processante: comissão para 

análise do recurso e parecer”; que se diga: “Que se acolha o documento e se 

nomeie um relator para análise do recurso e dê o seu voto preliminar; conforme 

Art. 56 do Código Disciplinar”. Quanto aos livros de atas e atos do Sínodo Vale do 

Rio Paraná, decide: 1) Aprovar o livro de atas número 4 com as seguintes 

observações: a) Na Ata da 15ª Reunião Ordinária em 14/03/2008 na pág. 04, onde 

consta o encerramento da Sessão de Abertura faltam as assinaturas dos membros 

da Diretoria, conforme orientação das Normas de Elaboração de atas da IPIB letra 

“F”; b) A Ata da primeira sessão em 15/05/2009 foi registrada na mesma página do 

encerramento da Ata da Sessão de Abertura (folha 04), e não na página seguinte, 

conforme orientação das Normas de Elaboração de atas da IPIB letra “A”, número 

“7”; c) Na Sessão de Abertura foi aprovado o horário regimental das 20:30 às 

22:00, tendo sido extrapolado vinte minutos do horário regimental sem que 

houvesse registro de proposta de prorrogação; 2) Aprovar o livro de atas número 5 

com as seguintes observações: a) Na Ata da 16ª Reunião Ordinária em 

22/05/2009, na pág. 05, onde consta o encerramento da Sessão de Abertura 

faltam as assinaturas dos membros da diretoria, conforme orientação das Normas 

de Elaboração de Atas da IPIB letra “F”; b) A Ata da primeira sessão em 

23/05/2009 foi registrada na mesma página do encerramento da Ata da Sessão de 

Abertura (folha 05), e não na página seguinte, conforme orientação das Normas 

de Elaboração de Atas da IPI do Brasil, letra “A”, número “7”. Quanto à editoração 

eletrônica de atas, decide: Autorizar de ofício a todos os sínodos a adoção de 



editoração eletrônica de seus livros de ata e que a decisão tenha alcance imediato 

nos concílios inferiores. Quanto à situação jurídica de todos os sínodos da IPI do 

Brasil, decide: Determinar que todos os sínodos adquiram personalidade jurídica 

até a próxima reunião ordinária da Assembleia Geral. RECEPÇÃO DE MEMBRO 

VISITANTE: A Assembleia Geral recebeu como membro visitante o Rev. Walter 

Altmann, presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil e do 

Conselho Mundial de Igrejas. AUTORIZAÇÃO PARA SE AUSENTAREM 

TEMPORARIAMENTE DA REUNIÃO: Foi concedida autorização para se retirarem 

do plenário temporariamente aos Revs. Valdemar de Souza, do Presbitério 

Campinas, e Hélio Osmar Fernandes, do Presbitério de Assis. AUTORIZAÇÃO 

PARA SE RETIRAREM DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL: Foi concedida, 

às 12h00, ao Rev. Ablandino Saturnino de Souza, do Presbitério Sudoeste de 

Minas, e, às 17h00, ao Rev. Jairo Honório Correia e aos Presbs. Célio Amaro da 

Silva e Erasmo de Gois Vieira, do Presbitério de Votorantim, para se retirarem da 

reunião. Registra-se voto contrário do Rev. Joaquim Francisco Ribeiro Neto, do 

Presbitério de Rondônia, quanto à autorização de retirada de todos os 

representantes do Presbitério de Votorantim. ALTERAÇÃO DE 

REPRESENTAÇÃO: O Rev. Juraci Moraes Cabral assumiu a representação do 

Presbitério Sudoeste de Minas no lugar do Rev. Ablandino Saturnino de Souza. 

SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 17h05 para o 

jantar, sendo retomada às 19h00 para realização de culto de gratidão pelo 90º 

aniversário de organização da 1ª IPI de Bauru, dirigido pela Diretoria da 

Assembleia Geral juntamente com o Conselho da 1ª IPI de Bauru, com 

participação dos Revs. Walter Altmann, presidente do Conselho Mundial de 

Igrejas, e Yaw Frimpong-Manso, moderador da Igreja Presbiteriana de Gana, 

sendo pregador o Rev. Assir Pereira, presidente da Diretoria da Assembleia Geral. 

LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: A presente ata foi lida e aprovada. 

ENCERRAMENTO: A sessão foi encerrada às  21h15, com oração e bênção pelo 

Rev. Walter Waltmann, presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana e 

do Conselho Mundial de Igrejas. Para constar, eu, Rev. Ézio Martins de Lima, 1º 



secretário, lavrei a presente ata, assinada por mim e pelos demais membros da 

diretoria presentes a esta sessão. 

  

ATA DA 3ª SESSÃO DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA 

IPI DO BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010 

 

DATA, HORA E LOCAL: Dia 13 de julho de 2009, com início às 8h30, no templo 

da 1ª Igreja Presbiteriana Independente de Bauru, Rua Agenor Meira, 10-38, 

Centro, Bauru, SP. PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira; SECRETÁRIO: Rev. Ézio 

Martins de Lima. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Presidente – Rev. 

Assir Pereira; 1º vice-presidente – Rev. Paulo Melo Cintra Damião; 2º vice-

presidente – Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel; 1º secretário – Rev. Ézio 

Martins de Lima; 2º secretário – Presb. Assuero Guerra de Moura. 

REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitério ABC: Revs. 

Enos Gomes da Silva e Marcos Nunes da Silva; Presbs. Eleni Rodrigues Mender 

Rangel e José Geraldo de Almeida; Presbitério Ipiranga: Revs. Adilson de Souza 

Filho e Assir Pereira; Presbs. Ismael Cândido Mello e Ricardo Heumuth Benedetti; 

Presbitério Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo Paes Zanini e José André 

Senna; Presbs. João Batista Ribeiro de Barros e João Luis da Silva; Sínodo Brasil 

Central: Presbitério Distrito Federal: Revs. Ézio Martins de Lima e Silas Silveira; 

Presbs. Jairo Santos Cabral e Marcos Aurélio Alves Jorge; Presbitério Brasil 

Central: Rev. Edson Tadeu Duran; Presb. Leosmar Ferreira de Araújo; Presbitério 

Mato Grosso: Revs. João Batista Azevedo e José Drailton da Silva; Presbitério 

Rondônia: Rev. Joaquim Francisco Ribeiro Neto; Presb. Eduardo Mutsuo 

Tomiyoshi; Sínodo Meridional: Presbitério Catarinense: Revs. Euclides Luiz do 

Amaral e Casso Mendonça Vieira; Presbs. Itamar Murback e Silvio Luciano 

Machado; Presbitério Londrina: Revs. Ricardo José de Sousa e Silas de Oliveira; 

Presbas. Sônia Regina Machado dos Santos e Henriqueta Rose Rosa; Presbitério 

Paranaense: Rev. Ismael Salles Devidé e Francisco Elias Delfino; Presbitério Sul 

do Paraná: Revs. Carlos Fernandes Méier e Jean Carlos Selleti; Presbs. Luiz 

Antônio de Souza e Luiz Carlos Morosini; Sínodo Minas Gerais: Presbitério: São 



Paulo-Minas: Rev. Alessandro Leonardo Rodrigues Silva; Presbs. Maurílio Clóvis 

dos Santos e Umbelina Bologna; Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. Diogo 

Santana Rocha e Juraci Moraes Cabral; Presb. Samuel do Lago; Presbitério Sul 

de Minas: Revs. Alex Sandro dos Santos e Zaru Cassiano; Presbs. Daniel Caixeta 

Policarpo e Carlos Emerick Eler; Sínodo Nordeste: Presbitério Bahia: Revs. 

Natanael Rocha Souza e Nenrod Douglas Oliveira Santos; Presbitério 

Pernambuco: Rev. Laércio Oscar da Silva Junior; Presb. Assuero Guerra Moura; 

Presbitério Sergipe: Rev. José Rômulo de Magalhães Filho; Presb. Jonatas Silva 

Meneses; Sínodo Norte Paulistano: Presbitério Bandeirante: Revs. Fernando 

Bortolleto Filho e Paulo Sérgio de Proença; Presbs. Wagner Jardim da Costa e 

Walter de Jesus Alves; Presbitério Freguesia: Revs. Mário Ademar Fava e 

Wellington Ribeiro; Presbs. Brivaldo Brasilino Bueno e Moacir Benvindo de 

Carvalho; Presbitério Santana: Rev. Eli Marques e Emerson Ricardo Pereira dos 

Reis; Sínodo Ocidental: Presbitério Araraquarense: Revs. Francisco de Paiva Lima 

Neto e Rogério Lourenço Ferreira; Presbs. Mizael Gomes de Mello e Paulo Sérgio 

Porfírio; Presbitério Campinas: Revs. José Arno Tossini e Valdemar de Souza; 

Presbs. Djalma Terra Araújo e Luiz Ribeiro da Silva; Presbitério Noroeste Paulista: 

Revs. Humberto Cabral Belotti e Osmair Martins Garcia; Presbitério Oeste: Revs. 

Emerson Orenha e Wanderley Maciel Kirilov; Presbs. Donizete Martins Ruiz e 

Robson Timoteo Damasceno; Presbitério Rio Preto: Rev. Gilbean Francis Aguiar 

Ferraz e Mário Sérgio de Góis; Presbs. Adão da Costa Morais e Aldina Clarette 

Damico; Sínodo Oeste Paulista: Presbitério Assis: Revs. Flávio Ribeiro de Oliveira 

e Hélio Osmar Fernandes; Presbs. Doralice Ribeiro Simoneti e Maria Celma 

Rodrigues; Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. Agnaldo Pereira Gomes e 

Ricardo José Bento; Presbas. Celma Cristina Chaves Munoz e Felícia Forte 

Sobrinha; Presbitério Presidente Prudente: Revs. Leandro Mazini e Paulo de Melo 

Cintra Damião; Presb. Walter Signorini; Sínodo Osasco: Presbitério Carapicuíba: 

Rev. Janailton dos Reis Santos e Rubens Franco Lacerda; Presbs. Mário 

Aparecido Araújo e Salmo Henrique da Silva; Presbitério Novo Osasco: Revs. 

Eliseu Fonda da Silva e Pedro Teixeira Filho; Presbs. Neumar Cavalcante de 

Assis e Rubens Honório da Silva; Presbitério Osasco: Revs. Jairo Camilo e Paulo 



César de Souza; Presb. Etevaldo Barbosa Novaes; Sínodo Rio - São Paulo: 

Presbitério Fluminense: Rev. Cleber Coimbra Filho e o Presb. Lourival Tosta 

Neves; Presbitério Rio de Janeiro: Revs. Antônio Fernandes da Rocha Neto e 

Rafael Lemos Viana; Presbs. Eliezer Lopes Jerônimo e Jessé Roechiling; 

Presbitério Rio Sul: Revs. Antonio Elias Cotrim Thuler e Marcos Paulo de Oliveira; 

Presb. Luis Eduardo de Lima Ferreira; Presbitério Vale do Paraíba: Revs. Edmur 

José de Souza e Enilson Elias de Castro Monteiro; Presbs. Jefferson Drilard e 

Raul Dumas Gonçalves; Sínodo São Paulo: Presbitério Leste Paulistano: Revs. 

Nilo Sérgio da Silva e Rubens de Castro; Presbs. Ezequiel Almeida Bartolomeu e 

Reginaldo Almeida Martins de Áquila; Presbitério Paulistano: Revs. Gilberto dos 

Santos Rodrigues e Venício Nogueira; Presbs. Abnaziel Ricardo de Freitas e 

William Ramos; Presbitério São Paulo: Revs. Leonildo Silveira Campos e Valdinei 

Aparecido Ferreira; Presbs. Alexandre do Vale Bom e Arnold Hermann Ferle; 

Sínodo Setentrional: Presbitério Amazonas: Revs. Cláudio Fernando Reinaldet e 

Valdeilson Casimiro de Oliveira; Presb. Bráulio Tapajós Braule Pinto; Presbitério 

Ceará: Rev. Flávio Ferreira Façanha; Presbitério Norte: Rev. Cláudio Lisias 

Gonçalves Reis Silva; Sínodo Sudoeste Paulista: Presbitério Botucatu: Revs. 

Clayton Leal da Silva e Edy Francisco Machado; Presbs. Eliana França Marques 

Bannwart e Nelson Silva Lara; Presbitério Central Paulista: Revs. Kleuber Leal da 

Silva e Paulo Cesar Barros Monteiro e os Presbs. Noêmia Antunes Nascimento e 

Varlino Mariano de Souza; Presbitério Ourinhos: Revs. Cleber Ferreira Arakaki de 

Souza e Lucas de Oliveira Fornel; Presbs. Domingos Gimenes e Osmar da Silva; 

Sínodo Sul de São Paulo: Presbitério Sorocaba: Revs. Heitor Beranger Júnior e 

Sérgio Francisco dos Santos Oliveira; Presb. Oswaldo Pelegrini Fantasia; 

Presbitério Sul de São Paulo: Revs. Ezequias Pires de Camargo e José Antônio 

Aparecido Calaça; Presbs. Israel José Rodrigues e Ruth de Almeida Cubas 

Ribeiro; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presbitério Arapongas: Revs. Giancarlo 

Brojato e Jader Montanheiro Ferreira; Presb. Mauricio Maciel de Almeida; 

Presbitério Campo Grande: Revs. Raul Hamilton de Souza e Sérgio Francisco dos 

Santos; Presbitério Maringá: Revs. César Sória de Anunciação e Eugênio Sória de 

Anunciação; Presb. Deodato Aparecido Soares; Presbitério Mato Grosso do Sul: 



Rev. Cleiton Marçal e Ezequiel Luz e o Presb. Jésu Emerick Guimarães; 

Presbitério Norte do Paraná: Rev. Vandergleison Judar e os Presbs. Daniel de 

Lima e Moacir Enos Rosa; Presbitério Oeste do Paraná: Revs. Artêmio Langue 

Pauluci Júnior e Rubén Samuel Rodriguez Nieto; Presb. Dejair Palma. 

AUSENTES: Presbitérios Nordeste e Votorantim. QUORUM: Havendo quorum, 

com a presença de 93 ministros e 74 presbíteros, e com a representação de todos 

os sínodos, o presidente declarou aberta a 3ª Sessão da 6ª Reunião Ordinária da 

Assembleia Geral da IPI do Brasil, do Exercício 2007-2010. DEMAIS 

PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário geral; Rev. Aury Vieira 

Reinaldet, tesoureiro geral. EXERCÍCIOS DEVOCIONAIS: Foram dirigidos pelo 

Presb. Assuero Guerra de Moura, 2º secretário da Diretoria da Assembleia Geral. 

ALTERAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO: A Presba. Eliana França Marques assumiu 

a representação do Presbitério Botucatu no lugar do Presb. Celso Vieira. 

ASSINATURA DE PACTO DE PARCERIA COM A IGREJA PRESBITERIANA 

UNIDA DO BRASIL: Foi assinado Pacto de Parceria entre a Igreja Presbiteriana 

Unida do Brasil e a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ato no qual aquela 

igreja esteve representada pelos Revs. Enoc Teixeira Venceslau e José Roberto 

Cavalcante, respectivamente moderador do Conselho Coordenador e secretário 

geral. RELATÓRIO DA COMISSÃO DE RECEPÇÃO E DIPLOMACIA: Foi 

registrada a presença dos seguintes irmãos: Rev. Eldo Fernando Machado, pastor 

da IPI de Rio Verde, GO; Rev. Valdir Alves dos Reis, ministro da IPI do Brasil e 

pastor da Saint Paul’s Presbyterian Church, em Newark, NJ, EUA; Deputado Rev. 

José Carlos Vaz de Lima; Presb. Moacir Húngaro; Rev. César Feniman; 

RESOLUÇÕES: Quanto ao Documento AG 035/09, da Comissão Especial do 

Projeto de Educação Teológica, decide: Aprovar relatório nos seguintes termos: 

“1. Processo de transformação patrimonial - 1.1. Aquisição da propriedade: O 

grupo de trabalho recebeu 20 propostas para análise, observando os critérios 

aprovados pela Assembleia Geral: proximidade da capital paulista, facilidade de 

acesso e atendimento a outros projetos da IPI do Brasil e da Fundação Eduardo 

Carlos Pereira (FECP). Foram selecionadas e visitadas 10 e a melhor opção 

identificada foi o Sítio Floresta, no município de Santa Isabel. Para prosseguir a 



negociação, a diretoria da FECP solicitou ao Ministério Público – Curadoria de 

Fundações, a designação de perito para avaliação mercadológica da propriedade. 

Procedida a avaliação e examinados todos os documentos pertinentes, constatou-

se a inexistência de obstáculos documentais e legais e prosseguiram-se as 

negociações que foram concluídas com entrada de R$ 2,5 mm + 36 parcelas de 

R$ 180.555 reajustadas pelo IPC-Fipe. - 1.2. Características do local da 

propriedade: O município de Santa Isabel é chamado de “Paraíso da Grande São 

Paulo, região metropolitana da capital paulista e microrregião de Guarulhos”.  - 

1.3. Características do imóvel: Situado no km 194,4 da Rodovia Presidente Dutra, 

podendo ser acessado também pela Rodovia Ayrton Senna (trevo Arujá-Santa 

Isabel) e Estrada Mogi-Santa Isabel. Está fora do perímetro de Área de Proteção 

aos Mananciais, seu uso é diversificado, permitindo instalação de escolas, 

loteamentos residenciais, indústrias, instituições educacionais e outros projetos 

similares. Localiza-se a 10 km do centro de Santa Isabel, 5 km de Arujá, 20 km de 

Mogi das Cruzes, 30 km da Marginal Tietê, 8 km da rodovia Ayrton Senna, 20 km 

do Aeroporto de Cumbica (Guarulhos), e 600 metros da Rodovia Presidente Dutra. 

Sua extensão é de cerca de 1.500.000 m2, com 2.843 m2 de áreas construídas, 

possui várias cachoeiras, 3 lagos interligados e poço semi-artesiano, servida por 

rede elétrica. A sede tem uma casa assobradada com 2 suítes completas, 3 

quartos com 2 banheiros comuns, uma casa de hóspedes com  4 quartos, copa e 

3 banheiros comuns, um salão de jogos completo, uma piscina e um campo de 

futebol gramado;   há, distribuídas pela propriedade, 14 casas, com 6 ocupadas 

pelas famílias  empregadas que fazem a manutenção e 8 casas desocupadas. Há 

ainda plantações de pinus e eucaliptos para corte, venda e ajuda nos custos da 

manutenção. - 1.4. Vocações da propriedade: a) Abrigar a nova Faculdade de 

Teologia da IPI do Brasil, com toda infra-estrutura pertinente (salas de aula, 

biblioteca, secretaria, capela, sala de professores, alojamentos para alunos e 

professores que necessitarem hospedar-se no local, laboratório de informática, 

praças temáticas para momentos de reflexão e área de lazer e esportes). B) 

Construção de instalações para eventos, congressos, encontros, seminários, 

oficinas, formação de vocações ministeriais tardias, cursos de curta duração – 



desenvolvimentos de lideranças e formação do oficialato (presbiterato e diaconato) 

para a IPI do Brasil e outros projetos pertinentes, como áreas de convivência e 

integração da membresia da IPI do Brasil. c) Instalação de outras Faculdades de 

alto padrão educacional visando à formação de profissionais para a sociedade 

brasileira e geração de renda para o futuro custeio do curso de Teologia e seus 

seqüenciais (Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado). d) Construção, no futuro, de 

condomínio para pastores jubilados. e) Viabilização de projetos de 

responsabilidade social e ambiental. -2. Atualização do cronograma da reforma -

2.1. Reformulação do calendário: 2009: -Ingresso de alunos na Faculdade de 

Teologia da IPI do Brasil (1ª turma); -Encerramento dos Seminários (São Paulo, 

Londrina e Fortaleza); -Processo de avaliação da formação pastoral na IPI do 

Brasil; -Elaboração do projeto arquitetônico da faculdade a ser instalada em Santa 

Isabel. -2010: -Ingresso de alunos na Faculdade de Teologia da IPI do Brasil (2ª 

turma); -Elaboração do projeto pedagógico para a faculdade a ser instalada em 

Santa Isabel; -Preparação de documentação e solicitação de autorização de 

funcionamento da faculdade a ser instalada em Santa Isabel; -Execução do 

projeto arquitetônico da faculdade a ser instalada em Santa Isabel. -2011:  -

Ingresso de alunos na Faculdade de Teologia da IPI do Brasil (3ª e última turma); -

Execução do projeto arquitetônico da faculdade a ser instalada em Santa Isabel. -

2012: -Início do Curso em Santa Isabel; -Formatura da 1ª turma da Faculdade de 

Teologia da IPI do Brasil. -2013: -Formatura da 2ª turma da Faculdade de Teologia 

da IPI do Brasil; -Continuidade do Projeto em Santa Isabel. -2014: -Formatura da 

3ª e última turma da Faculdade de Teologia da IPI do Brasil com sede na rua 

Genebra, em São Paulo, SP; -Encerramento da Faculdade de Teologia da IPI do 

Brasil na rua Genebra. 

 

CRONOGRAMA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ENCERRAMENTO DOS SEMINÁRIOS       

INGRESSO DE ALUNOS DA FACULDADE DE TEOLOGIA (RUA GENEBRA) 

      

PROJETO ARQUITETÔNICO DE SANTA ISABEL     

  



CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES       

PROVIDÊNCIAS JUNTO AO MEC PARA FUNCIONAR EM SANTA ISABEL 

      

ABERTURA DA FACULDADE DE TEOLOGIA EM SANTA ISABEL  

     

ENCERRAMENTO DA FACULDADE DE TEOLOGIA (RUA GENEBRA)  

     

 

2.2. Processo de avaliação da formação pastoral: No cerne do processo de 

Reforma da Educação Teológica está o desejo de líderes e membros da IPI do 

Brasil de discutir de forma ampla, sincera e criativa a formação teológica dos 

candidatos ao ministério da Palavra e dos Sacramentos. Obviamente que a 

avaliação da formação oferecida aos estudantes de teologia deve ser um processo 

constante, portanto, não restrito aos períodos marcados por reformas. Todavia, 

cabe ao momento atual de reforma a instituição de uma cultura de avaliação 

permanente no processo de formação teológica. Com a finalidade de assegurar 

um ambiente fraterno para discussão da formação pastoral, bem como o lugar que 

a Faculdade de Teologia deve ocupar na vida da Igreja, várias iniciativas são 

propostas. 2.2.1. Realização de fóruns: O fórum é um espaço democrático para 

discussão de idéias, avaliação de experiências e projeção do futuro desejado para 

a instituição. Servirá para subsidiar o Grupo de Trabalho, responsável pela 

condução da Reforma, com informações estratégicas sobre temas relacionados à 

Educação Teológica, bem como com a reformulação do projeto pedagógico da 

Faculdade de Teologia. Propomos os seguintes fóruns:a) Fórum: “Se eu 

começasse meu ministério de novo”. Objetivo: receber inspiração dos pastores 

jubilados ou próximos da jubilação ministerial; Público alvo: pastores, presbíteros e 

demais líderes da IPI do Brasil; b) Fórum: “O seminário ideal”. Objetivo: reunir 

diretores e/ou coordenadores de cursos de teologia para troca de experiências 

sobre a gestão da escola. Público alvo: Fundação Eduardo Carlos Pereira, 

Diretoria da IPI do Brasil, diretores de seminários e de ctm’s, e docentes. Previsão: 

2º semestre de 2009; c) Fórum: “Liberdade acadêmica e compromisso 

confessional” . Objetivo: reunir docentes para avaliar especificidades do ensino da 



teologia. Previsão: 2º semestre de 2009. d) Fórum: “Educação teológica para o 

povo de Deus”. Objetivo: reunir presbíteros, diáconos e coordenadores de jovens 

e adultos para avaliar as possibilidades da Faculdade de Teologia oferecer 

educação para todo o povo de Deus. Público alvo: presbíteros, diáconos e 

coordenadores de jovens e adultos. Previsão: 1º semestre de 2010. e) Fórum: “A 

educação teológica e o pastor do futuro”. Objetivo: reunir pastores para avaliar a 

contribuição que a Faculdade de Teologia poderá oferecer para o fortalecimento 

do ministério pastoral na IPI do Brasil. Público alvo: todos os pastores da IPI do 

Brasil. Previsão: 1º semestre de 2010. Todos os fóruns serão transmitidos ao vivo 

via internet, bem como gravado e disponibilizados no Portal da IPI do Brasil. 2.2.2. 

Instrumento de pesquisa para pastores (anexo 1). 2.2.3. Instrumento de pesquisa 

para líderes (presbíteros e diáconos e líderes) (anexo 2). 2.3. Bolsas de estudos 

para presbitérios -Definição: A bolsa de estudos é um instrumento da IPI do Brasil 

para formação de seu quadro de pastores no território nacional. -Benefício: No 

período de transição (2010-2011), a bolsa contemplará o pagamento de 

mensalidade, a partir de 2012, na sede em Santa Isabel, a bolsa incluirá 

mensalidade e moradia, os demais custos serão de responsabilidade do 

candidato. -Forma de Concessão: A bolsa é concedida aos presbitérios, sendo 

que cada presbitério terá direito a uma vaga por série. Em caso de não ocupação 

da vaga pelo presbitério, não haverá acúmulo de bolsa para o ano seguinte. -

Forma de seleção: Somente poderá usufruir da bolsa de estudos o candidato 

aprovado no processo seletivo da Faculdade; além da aprovação, caberá ao 

presbitério a aplicação dos demais exames previstos da Constituição da IPI do 

Brasil (Artigos 40 e 44) e outros que julgar necessários.  -Duração da bolsa: Terá a 

duração normal do curso (do primeiro ao último período); pedidos de trancamento 

estarão sujeitos à normatização da Faculdade. -Obrigações do Presbitério: Caberá 

ao Presbitério o acompanhamento semestral do desempenho dos candidatos; o 

Presbitério firmará com o bolsista um termo de empréstimo educacional (anexo 3); 

a re-matrícula será feita mediante parecer do presbitério recomendando o 

candidato. -Obrigações do candidato bolsista: No ato da matrícula o candidato 

providenciará a documentação exigida pela Faculdade de Teologia (documentos 



pessoais, certificado de conclusão do ensino médio e cópia do termo de 

empréstimo educacional firmado com o presbitério). 3. Seleção de pessoal para o 

período de transição  - 3.1. Justificativa: A montagem da nova estrutura 

educacional da IPI do Brasil deverá ser um trabalho coletivo, sendo assim, é 

desejável que se possa contar, o mais cedo possível, com os novos docentes na 

elaboração do projeto pedagógico. Deve-se levar em conta ainda que neste ano 

encerram-se as atividades dos Seminários São Paulo, Londrina e Fortaleza. A 

antecipação do processo de seleção de docentes para o segundo semestre deste 

ano para começarem a lecionar a partir de 2010 oferecerá oportunidades iguais 

para os docentes dos três seminários e demais candidatos da IPI do Brasil. 

Acrescente-se aos motivos expostos acima que a Fundação Eduardo Carlos 

Pereira e o Ministério de Educação não possuem qualquer estrutura de pessoal 

acadêmico para ser mobilizado para o atendimento das rotinas que são inerentes 

à produção dos documentos acadêmicos necessários à formatação de uma nova 

instituição educacional.  Isso implica que o pessoal a ser contratado ficará 

encarregado da elaboração do projeto pedagógico da nova Faculdade de Teologia 

em Santa Isabel sob a direção da Fundação Eduardo Carlos Pereira, o Ministério 

da Educação. -3.2. Cargos: A proposta de seleção de docentes levará em conta 

as necessidades atuais da grade curricular da Faculdade já autorizada pelo MEC. 

Sendo assim, propomos que sejam contratados pela carga horária semanal de 20 

horas 5 docentes distribuídos nas seguintes áreas: -Bíblia (Antigo Testamento); -

Bíblia (Novo Testamento); -Teologia Sistemática; -Teologia Prática; -História. 

Ficará a cargo da Fundação Eduardo Carlos Pereira contratação de outros 

professores quando a especialização da disciplina assim o exigir. A carga semanal 

de tais professores não poderá exceder o limite de 4 horas/aula semanais. - 3.3. 

Critérios gerais: A elaboração técnica do processo seletivo será de competência 

da Fundação Eduardo Carlos Pereira uma vez que esta, legalmente junto ao MEC, 

é uma responsabilidade da mantenedora. Quanto ao processo seletivo estabelece 

os seguintes critérios gerais: 3.3.1. Titulação: a) O diploma de graduação em 

teologia ou área afim deverá ter sido obtido ou validado em graduação 

reconhecida pelo MEC. b) Os títulos de Mestre e Doutor devem ter sido obtidos ou 



validados em Programa de Pós-Graduação credenciado pela CAPES. c) As 

recomendações e/ou exigências do Ministério da Educação (MEC) sobre a 

proporcionalidade de mestres e doutores deverão ser observadas no processo de 

seleção de docentes. 3.3.2. Experiência eclesiástica: Somente poderão ser 

candidatos: a) ministros da IPI do Brasil que estejam no exercício do pastorado 

nos últimos 7 anos; b) leigos com filiação mínima de 7 anos à IPI do Brasil. No 

caso de ministros, o candidato deverá apresentar para sua inscrição, dentre os 

demais documentos, carta de recomendação de seu concílio e prontuário 

eclesiástico. No caso de ser leigo, o candidato apresentará cartas de 

recomendação do conselho e do presbitério. -3.3.3. Processo seletivo: O processo 

seletivo contará com as seguintes fases: a) Prova escrita; b) Prova didática; c) 

Defesa de plano de atividades acadêmicas; d) Prova de títulos e produção 

acadêmica. A prova de títulos será utilizada em caso de empate na prova escrita, 

na prova didática e na defesa de plano de atividades acadêmicas. A prova de 

títulos consistirá: experiência docente em instituição de ensino teológico da IPI do 

Brasil; experiência docente em instituição de ensino superior; atividades científicas 

(publicações e participação em congressos etc.); titulação acadêmica 

(especialização, mestrado ou doutorado). -3.3.4. Edital: A Fundação Eduardo 

Carlos Pereira publicará o Edital do processo seletivo para docentes em O 

Estandarte e no Portal da IPI do Brasil. 4. Quadro geral de investimentos: Os 

gráficos abaixo mostram a comparação de gastos com anos anteriores e projetam 

a manutenção da dotação para 2010. Mantida a proporcionalidade dos valores da 

dotação, o projeto de construção em Santa Isabel contará com R$ 412.500,00. 

Somados os valores dos anos seguintes (2011 e 2012) teríamos algo em torno de 

R$1.600.000,00 para a execução das construções das novas instalações da 

Faculdade. Evidentemente que se trata de uma projeção com base nos valores 

atuais e as somas poderão ser alteradas para mais ou para menos. Pela fé, 

confiamos que mais. 

 

  

 

   



 

5. Sustentabilidade e Descentralização: No desenvolvimento do Projeto de 

Educação Teológica, devem constar estudos claros sobre processos de 

sustentabilidade financeira e sócio-ambiental, bem como diretrizes acerca do 

processo de descentralização do programa de ensino a serem apresentados na 

próxima reunião ordinária da Assembleia Geral. ANEXOS: ANEXO 1: 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO 

PASTORAL NA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL - 

PARTE 1 - Indique as áreas nas quais você julga haver maior deficiência na 

formação teológico-pastoral nos últimos anos: ( ) Ferramentas práticas para o 

pastorado; ( ) Apoio para o desenvolvimento do caráter cristão coerente e maduro; 

( ) Orientações sobre como liderar uma igreja local; ( ) Familiaridade  com os 

meios modernos de comunicação; ( ) Formação acadêmica; ( ) Formação de 

hábitos devocionais; ( ) Formação para o ensino e pregação; ( ) Formação musical 

e litúrgica; ( ) Construção de visão teológica e doutrinária coerente; ( ) Orientação 

para trabalhos de evangelização e missão. PARTE 2 - Indique temas (Os temas 

podem receber um tratamento disciplinar, por exemplo, criando-se a disciplina de 

liderança; ou um tratamento transversal, por exemplo, priorizando o tema 

liderança nas disciplinas de História da Igreja, Teologia Bíblica etc. Neste último 

caso, da transversalidade, não se tem uma disciplina sobre o tema, mas o 

tratamento do tema sob a perspectiva das diferentes áreas e/ou disciplinas) que, 

em sua opinião, deveriam ser enfatizados (no caso de já existirem) e/ou incluídos 

em disciplinas e/ou áreas da formação teológico-pastoral. Assinale a importância 

que atribui a cada um: 1)  Idiomas originais das línguas bíblicas ( ) Dispensável; ( ) 

Útil; ( ) Fundamental; 2) Formação para o autoconhecimento (Identidade pessoal, 

valores, compromissos): ( ) Dispensável; ( ) Útil; ( ) Fundamental; 3) Abordagem 

de temas sociológicos, psicológicos e filosóficos: ( ) Dispensável; ( ) Útil; ( ) 

Fundamental; 4) Temas de hermenêutica e exegese para manuseio de textos 

bíblicos: ( ) Dispensável; ( ) Útil; ( ) Fundamental; 5) Ênfase na identidade 

Presbiteriana Independente e Reformada: ( ) Dispensável; ( ) Útil; ( ) Fundamental; 

6) Temas relacionados às crises do ser humano (morte, divórcio, enfermidade, 



falência, confusão mental, distúrbios relacionados à sexualidade): ( ) Dispensável; 

( ) Útil; ( ) Fundamental; 7) Qualificação para promover e orientar a igreja em 

atividades de evangelização: ( ) Dispensável; ( ) Útil; ( ) Fundamental; 8) 

Familiarização com os meios digitais de comunicação e exploração de seu 

potencial para o desenvolvimento do ministério (noções sobre 

sites/blogs/comunicadores instantâneos/data-show): ( ) Dispensável; ( ) Útil; ( ) 

Fundamental; 9) Conhecimento de liturgia: ( ) Dispensável; ( ) Útil; ( ) 

Fundamental; 10) Apoio para formação de hábitos devocionais ( leitura da Bíblia e 

oração): ( ) Dispensável; ( ) Útil: ( ) Fundamental; 11) Desenvolvimento de 

habilidades para exercer liderança numa igreja local: ( ) Dispensável; ( ) Útil; ( ) 

Fundamental; 12) Ênfase em conteúdo missiológico: ( ) Dispensável; ( ) Útil; ( ) 

Fundamental; 13) Estudo da legislação e administração eclesiástica da IPI do 

Brasil: ( ) Dispensável; ( ) Útil; ( ) Fundamental; 14) Estudo da história do 

pensamento cristão: ( ) Dispensável; ( ) Útil; ( ) Fundamental; 15) Análise da 

história e cultura do Brasil: ( ) Dispensável; ( ) Útil; ( ) Fundamental; 16) 

Aprendizado de língua estrangeira contemporânea (inglês, francês, espanhol, 

alemão): ( ) Dispensável; ( ) Útil; ( ) Fundamental; 17) Formação para preparar 

sermões, aulas e palestras: ( ) Dispensável; ( ) Útil; ( ) Fundamental; 18) 

Preparação em temas do ecumenismo e do diálogo interreligioso: ( ) Dispensável; 

( ) Útil; ( ) Fundamental; 19) Formação para atuação missionária e 

desenvolvimento de novas igrejas: ( ) Dispensável; ( ) Útil; ( ) Fundamental; 20) 

Ampliação do domínio da norma culta da língua portuguesa: ( ) Dispensável; ( ) 

Útil;  ( ) Fundamental; 21) Abordagem da Bíblia com eixo central no método 

histórico-crítico: ( ) Dispensável; ( ) Útil; ( ) Fundamental; 22) Noções de música 

(Canto coral, regência): ( ) Dispensável; ( ) Útil; ( ) Fundamental; 23) Estudo da 

doutrina reformada a partir das disciplinas de teologia sistemática: ( ) Dispensável; 

( ) Útil; ( ) Fundamental; 24) Planejamento e gestão estratégica da igreja: ( ) 

Dispensável; ( ) Útil; ( ) Fundamental; 25) Formação para aconselhamento pastoral 

(individualizado e familiar):  ( ) Dispensável; ( ) Útil; ( ) Fundamental. Caso julgue 

necessário, acrescente temas que porventura não tenham sido contemplados. 

ANEXO 2 – OS PASTORES COM OS QUAIS VOCÊ CONVIVEU E/OU CONVIVE 



ESTAVAM/ESTÃO PREPARADOS PARA: 1. Proclamar a Palavra de Deus de 

forma clara e inspiradora: (  ) Sim (   ) Não (  ) Parcialmente; 2. Ensinar a Palavra 

de Deus de forma clara e inspiradora: (  ) Sim (   ) Não    (  ) Parcialmente; 3. 

Exercer cuidado pastoral individualizado: -Visitação (  ) Sim  (   ) Não    (  ) 

Parcialmente; -Discipulado: (  ) Sim  (   ) Não   (  ) Parcialmente; -Aconselhamento: 

(  ) Sim  (   ) Não    (  ) Parcialmente; -Oração: (  ) Sim  (   ) Não    (  ) Parcialmente; 

4. Supervisionar a liturgia: (  ) Sim  (   ) Não    (  ) Parcialmente; 5. Formar novos 

líderes: (  ) Sim  (   ) Não    (  ) Parcialmente; 6. Liderar o conselho e a igreja: (  ) 

Sim  (   ) Não    (  ) Parcialmente. HOUVE, EM SUA EXPERIÊNCIA COMO LÍDER, 

ALGUMA ÁREA DE CONFLITO COM OS PASTORES COM OS QUAIS VOCÊ 

CONVIVEU EM SUA IGREJA?:  1) Conteúdos doutrinários: (  ) Sim  (   ) Não; 2) 

Estilo de vida (hábitos/costumes): (  ) Sim  (   ) Não; 3) Caráter (conduta cristã): (  ) 

Sim  (   ) Não; 4) Procedimentos administrativos na gestão da igreja: (  ) Sim  (   ) 

Não. VOCÊ ESPERA QUE OS PASTOR ESTEJA PREPARADO PARA: 1) 

Influenciar sua vida positivamente para um maior compromisso com Deus: (  ) Sim  

(   ) Não    (  ) Parcialmente; 2) Conduzir cultos, reuniões e assembléias: (  ) Sim  (   

) Não    (  ) Parcialmente; 3) Oferecer uma visão inspiradora e desafiadora para a 

igreja; (  ) Sim  (   ) Não    (  ) Parcialmente; 4) Planejar, implantar e acompanhar 

estratégias de pastoreio e fortalecimento da igreja: (  ) Sim  (   ) Não    (  ) 

Parcialmente. ANEXO 3 - MODELO DE ‘EMPRÉSTIMO EDUCACIONAL’ : Eu, 

______________________________, RG___________________, abaixo 

assinado declaro que: a) recebo do Presbitério..... o benefício de bolsa estudos 

para graduação teológica como candidato ao ministério sagrado;  b) tenho ciência 

de que terei de restituí-la com serviços prestados como pastor numa das igrejas 

de sua jurisdição ou noutra função ministerial por ele determinada, a contar da 

minha licenciatura; c) caso receba convite para me transferir para uma igreja sob 

jurisdição de outro Presbitério, a transferência somente será possível se a Igreja 

ou aquele concílio quitarem o débito junto a este Presbitério. .................., 

____/_____/_______ Assinatura do candidato; Testemunhas: (duas).” 

SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 12h30  e 

reiniciada às 14h05. RELATÓRIO DA COMISSÃO DE RECEPÇÃO E 



DIPLOMACIA: 1) O Rev. Valdir Alves do Reis saudou a IPI do Brasil e leu carta de 

saudação do Presbitério de Newark, NJ, EUA. 2) Foi registrada a presença dos 

seguintes irmãos: Presb. Darli Alves de Souza, Secretário Regional do Conselho 

Latino Americano de Igrejas (Clai Brasil); Rev. Ary Sergio Abreu Mota; Sem. 

Rodrigo Santos; Rev. Marcos Kopeska Paraizo; Rev. Lutero de Oliveira Messias e 

Rev. Fabiano Bueno de Sá.  RESOLUÇÕES:  Quanto ao Doc. AG 002/09 

(Relatório da votação da emenda constitucional ao Artigo 127 da Constituição da 

IPI do Brasil), decide: Homologar a seguinte emenda à Constituição da IPI do 

Brasil: “Artigo 127A – O mandato da próxima Diretoria terá início em fevereiro de 

2011 e término em julho de 2015”. Quanto ao Doc. AG 001/09 (Aprovação do texto 

das Ordenações Litúrgicas da IPI do Brasil pela Comissão Executiva da 

Assembleia Geral), decide: Homologar a decisão da Comissão Executiva.  Quanto 

ao Doc. AG 023/09 (Relatório da Comissão Especial de Estudo sobre a forma e 

conteúdo do batismo), decide: Prorrogar o prazo para entrega de relatório até a 

próxima reunião ordinária da Assembleia Geral. Quanto ao Doc. AG 024/09 

(Relatório da Comissão Especial para elaboração de afirmação de fé), decide: 1)  

Prorrogar o prazo para entrega de relatório até a próxima reunião ordinária da 

Assembleia Geral; 2) Até aprovação  de nova afirmação, adotar a Declaração de 

Fé formulada pelo Sínodo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em 1938 

como Afirmação de Fé da IPI do Brasil, nos seguintes termos: “Cremos no Deus 

trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos na revelação de Deus nas Escrituras 

Sagradas e, por excelência, mediante o Verbo, que se encarnou. Cremos na 

maldade do pecado universal, no livramento do seu domínio, e na necessidade do 

perdão. Cremos na justiça divina, que condena os ímpios, e na misericórdia de 

Deus, que concede bem-aventurança na companhia do Senhor. Cremos na 

soberania de Deus, que cumpre o seu plano eterno, sem destruir a liberdade das 

pessoas. Cremos na obra redentora que Jesus Cristo realizou por sua vida, morte 

e ressurreição. Cremos na obra do Espírito Santo, que regenera, desperta a fé, 

justifica e progressivamente santifica. Cremos em uma só Igreja de Jesus Cristo, 

universal na sua fé e missão em todo o tempo e lugar; e no sagrado dever da 

unidade cristã e do amor fraterno. Cremos na comunhão com Deus por Cristo, o 



único Mediador; e na eficácia da Palavra lida e pregada, da oração, do batismo e 

da ceia do Senhor, como meios de graça. Cremos na necessidade de uma vida 

consagrada à glória de Deus e ao serviço do próximo, para a extensão do Reino e 

o predomínio da paz e da fraternidade humana. Amém.” Quanto ao Doc. AG 

006/09 (Consulta a respeito de procedimento a ser adotado em relação à 

contribuição das congregações presbiteriais), decide: Desobrigar as congregações 

presbiteriais da contribuição à Tesouraria da Assembleia Geral, estendendo a 

decisão às congregações das igrejas locais. SUSPENSÃO E REINÍCIO DA 

SESSÃO: A sessão foi suspensa às 17h10 e reiniciada às 17h35.  

RESOLUÇÕES: Quanto ao Doc. AG 028/09 (Proposta de alteração do Padrão de 

Estatuto para as igrejas locais), decide:  Aprovar Padrão de Estatuto para as 

Igrejas Locais nos seguintes termos:  “PADRÃO DE ESTATUTO PARA AS 

IGREJAS LOCAIS - CAPÍTULO I - Da Igreja (Natureza, Sede e Fins) - Art. 1º - A 

IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DE.....................,nos artigos 

seguintes denominada simplesmente “Igreja”, é uma ORGANIZAÇÃO religiosa 

cristã, COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA, sem fins lucrativos, de 

tradição reformada, fundada nos princípios presbiterianos de doutrina e governo, 

de tempo e duração indeterminados, organizada e mantida de acordo com as 

disposições constitucionais e legais da Igreja Presbiteriana Independente do 

Brasil. Art. 2º - A Igreja é constituída de cristãos admitidos regularmente, 

juntamente com seus filhos, menores e dependentes legais, em número ilimitado, 

de ambos os sexos, de qualquer nacionalidade ou condição social, que aceitam 

voluntariamente as suas doutrinas, sistema de governo e disciplina, para os fins 

mencionados no Art. 3º.  Art. 3º - A Igreja tem por fim o culto a Deus, a promoção 

do seu Reino, o ensino e a prática das Sagradas Escrituras do Antigo e Novo 

Testamento, a proclamação do Evangelho, o aperfeiçoamento da vida cristã, a 

promoção humana e a ministração do ensino secular.  Parágrafo único – A Igreja 

poderá criar associações a ela vinculadas, com personalidade jurídica própria, 

para desenvolver atividades específicas, dentro do seu programa de trabalho.  Art. 

4º - A Igreja tem sua sede e foro em......................., incorpora-se juridicamente 

para poder adquirir, possuir, alienar e administrar o seu patrimônio e, nesse 



caráter civil, reger-se-á pelo presente Estatuto.  - CAPÍTULO II - Dos Membros - 

Seção I - Disposições Preliminares - Art. 5º - São membros da Igreja as pessoas 

batizadas, regularmente admitidas em seu rol.  Parágrafo único - A Assembleia da 

Igreja será constituída somente pelos seus membros professos, em plena 

comunhão.  Seção II – Dos Direitos e dos Deveres Art. 6º – São direitos dos 

membros: I - receber os sacramentos, observadas as Ordenações Litúrgicas; II - 

participar da Assembleia da Igreja; III - votar e ser votado, observado o disposto 

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

participar dos cultos e de atividades espirituais, sociais, recreativas e culturais;  V - 

receber instrução religiosa, orientação e assistência espiritual.  Parágrafo único - 

Os direitos mencionados nos incisos I, II e III podem ser suspensos: por sentença 

disciplinar; por medida administrativa, quando o Conselho chegar à conclusão de 

que eles, embora moralmente inculpáveis, não conservam mais a fé professada.   

Art. 7º - São deveres dos membros da Igreja: I - viver de acordo com a doutrina e 

prática das Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento; II - testemunhar 

e propagar a Fé Cristã; III - sustentar moral e financeiramente a Igreja e suas 

instituições; IV - participar ativamente da vida eclesiástica; V - submeter-se à 

autoridade da Igreja; VI - apresentar ao batismo seus filhos e dependentes 

menores;  VII - participar da Assembléia; VIII – cumprir o presente Estatuto e as 

demais normas legais da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil.  Parágrafo 

único - Mediante justificativa ao Conselho, é facultativa a participação dos 

membros que compõem as Congregações nas Assembléias da igreja. Seção III - 

Da Admissão - Art. 8º - A admissão à jurisdição da Igreja se faz mediante: I - 

profissão de fé, para os que tiverem sido batizados na infância; II - profissão de fé 

e batismo; III - transferência ou jurisdição sobre os que vierem de outras 

comunhões reconhecidas; IV - reabilitação dos que houverem sido excluídos da 

Igreja; V - deliberação do Presbitério.  § 1º - Não serão arroladas as pessoas que 

pertençam à maçonaria ou a qualquer sociedade esotérica.  § 2º - A profissão de 

fé de menores não batizados na infância depende de consentimento expresso dos 

pais ou responsáveis legais. Art. 9º - A admissão ao rol de membros não 

professos se faz por meio de: I - batismo; II - transferência dos pais ou 



responsáveis legais; III - jurisdição assumida sobre os pais ou responsáveis legais, 

desde que tenham sido batizados. Seção IV – Da Transferência - Art. 10 - A 

transferência de membros professos far-se-á por carta ou jurisdição a pedido, 

comunicando-se, em qualquer caso, à Igreja de origem. § 1º - A carta de 

transferência, que terá validade de um ano, será solicitada pelo membro com a 

indicação da Igreja para a qual se transfere. § 2º - O membro em transferência 

continua sob a jurisdição da Igreja de origem, enquanto não admitido pela outra. § 

3º - No caso de jurisdição a pedido, o Conselho deverá consultar a Igreja de 

origem sobre a situação do membro. Art. 11 - A transferência de membros não 

professos far-se-á com a transferência dos pais ou responsáveis legais. Seção V - 

Da Demissão - Art. 12 - A demissão do rol de membros professos dar-se-á por: I - 

renúncia expressa da jurisdição eclesiástica; II - transferência; III - jurisdição 

assumida por outra Igreja; IV - abandono das atividades eclesiásticas por mais de 

um ano; V - exclusão disciplinar; VI - falecimento. Parágrafo único - Não se admite 

renúncia e nem se concede transferência aos que estiverem sob processo ou 

disciplina. Art. 13 - A demissão do rol de membros não professos dar-se-á por: I - 

transferência dos pais ou responsáveis legais; II - profissão de fé; III - solicitação 

dos pais ou responsáveis legais; IV - maioridade; V – demissão dos pais ou 

responsáveis legais pelos motivos mencionados no art. 12. incisos I e VI. VI – 

falecimento. CAPÍTULO III - Do Patrimônio - Art. 14 - Formam o seu patrimônio os 

bens que já possui, e os que venha a adquirir por doação, legado, compra ou 

qualquer outro modo. Art. 15 - As receitas da Igreja consistirão em dízimos, 

contribuições sistemáticas, ofertas, doações, legados, títulos, apólices, ações, 

rendimentos de aplicações financeiras ou quaisquer outros proventos. Art. 16 - 

Todos os bens e receitas da Igreja serão aplicados, integralmente, na manutenção 

e desenvolvimento dos objetivos do artigo terceiro e pela maneira regulada neste 

Estatuto.  - CAPÍTULO IV - Do Conselho - Art. 17 – O Conselho compõe-se do (s) 

pastor (es) e dos presbíteros em atividade, estes eleitos pela assembléia da Igreja 

(Art. 26, Inciso I), por escrutínio secreto para um mandato de três anos. Parágrafo 

único - Na sua composição, o Conselho não pode ter parentes consangüíneos até 

terceiro grau ou por afinidade, em número superior à metade de seus membros. 



Art. 18 – O presidente do Conselho será o pastor titular da Igreja, com mandato 

anual, competindo-lhe: I - convocar e presidir as reuniões do Conselho; II - 

representar a Igreja, ativa e passivamente, em juízo e fora dele. Art. 19 – O vice-

presidente é um presbítero em atividade, eleito anualmente pelo Conselho, 

competindo-lhe na vacância ou no impedimento do presidente: I - assumir a 

presidência da reunião; II - substituir o presidente para os efeitos civis. Art. 20 - O 

secretário é um presbítero em atividade, eleito anualmente pelo Conselho, 

competindo-lhe: escrever, ler e registrar as atas do Conselho, fazer a sua 

correspondência e cuidar do seu arquivo, mantendo-o sempre em ordem. 

Parágrafo único – Em casos excepcionais, o presidente acumulará as funções de 

secretário. Art. 21 - O Conselho escolherá anualmente o tesoureiro dentre os 

membros professos, capazes de exercer os atos da vida civil, competindo-lhe: I - 

receber e registrar as receitas financeiras da Igreja, responsabilizando-se pela sua 

guarda e movimentação; II - efetuar os pagamentos regulares e os autorizados 

pelo Conselho; III - ter as contas em ordem e em dia, e apresentá-las com o 

respectivo balancete e documentos, sempre que lhe ordene o Conselho. 

Parágrafo único – As contas serão abertas em nome da Igreja e torna-se 

necessária a assinatura conjunta do tesoureiro e do presidente e/ou do vice-

presidente para o levantamento de quaisquer fundos de bancos ou outros 

estabelecimentos de crédito. Art. 22 - O quorum do Conselho é formado pelo 

pastor titular e um terço dos presbíteros. Parágrafo único – O Conselho pode 

funcionar sem esse quorum nos casos previstos na Constituição da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil. Art. 23 - O Conselho reunir-se-á ao menos 

uma vez por mês, convocado pelo presidente com antecedência mínima de dois 

dias, salvo em casos de urgência: I - por deliberação própria; II - a requerimento 

de um terço dos presbíteros; III - a requerimento de membros, nos termos do Art. 

30, in fine; IV - por deliberação do Presbitério. § 1º - As reuniões do Conselho são 

privativas § 2º - As decisões do Conselho são tomadas pela maioria de votos dos 

seus membros presentes à reunião. Art. 24 - As atribuições administrativas do 

Conselho, além das que lhe são próprias, como Diretoria Administrativa da Igreja, 

são as seguintes: I - representar a Igreja perante o poder civil através de seu 



presidente; II - aprovar o Regimento do Ministério de Ação Social e Diaconia; III - 

examinar as atas e as contas do Ministério de Ação Social e Diaconia, bem como 

de associações que venham a ser criadas (Art. 3º, parágrafo único); IV - admitir e 

demitir empregados da Igreja; V - apresentar à Assembleia relatório do movimento 

financeiro e do movimento geral eclesiástico da Igreja, do ano findo, no primeiro 

trimestre do ano subseqüente; VI - exercer, nos termos do Código Disciplinar da 

Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, o poder disciplinar sobre os membros 

da Igreja; VII - outorgar procurações para movimentação de contas bancárias; VIII 

- conceder títulos honoríficos. IX – eleger o seu vice-presidente e o seu secretário 

e nomear o tesoureiro da igreja. § 1º – No exercício de suas atribuições 

administrativas nenhum membro do Conselho será remunerado nem fará jus a 

qualquer parcela do patrimônio da Igreja ou de suas receitas. § 2º - Pela 

assistência espiritual prestada o(s) pastor(es) receberá(ão) côngrua. CAPÍTULO V 

- Do Ministério de Ação Social e Diaconia - Art. 25 - Subordinado ao Conselho da 

Igreja e constituído por diáconos, eleitos pela assembléia da Igreja (Art. 26, Inciso 

I), por escrutínio secreto para um mandato de três anos, o Ministério de Ação 

Social e Diaconia tem como competência: I - manter a ordem e reverência no 

templo e em suas dependências; II - visitar enfermos e abandonados; III - prestar 

assistência a órfãos, viúvas, idosos e necessitados; IV - estabelecer e coordenar 

programas sociais que garantam a cidadania e a justiça; V - desempenhar outras 

funções administrativas atribuídas pelo Conselho. § 1º - O Ministério de Ação 

Social e Diaconia administrará os recursos para o exercício de suas atividades 

que serão dotados pelo Conselho ou angariados com autorização deste.  § 2º - O 

Ministério de Ação Social e Diaconia escolherá, dentre seus membros, para um 

mandato anual, seu presidente, secretário e tesoureiro, com atribuições definidas 

em seu Regimento Interno, e manterá seus livros de atas e contas, que serão 

anualmente submetidos a exame e julgamento do Conselho. CAPÍTULO VI - Da 

Assembleia da Igreja - Art. 26 - A Assembleia da igreja compõe-se de todos os 

membros professos, em plena comunhão e reunir-se-á a fim de exercer os seus 

direitos, a saber: I - eleger oficiais; II - pedir exoneração de presbíteros e diáconos; 

III - pedir a dissolução das relações pastorais, conforme dispõe a Constituição da 



Igreja Presbiteriana Independente do Brasil; IV - julgar o relatório financeiro e as 

contas do Conselho e ouvir as informações do movimento geral eclesiástico;  V - 

decidir sobre a aquisição, alienação e oneração de imóveis; VI - deliberar sobre a 

sua incorporação em pessoa jurídica e aprovar o Estatuto. §1º - As decisões da 

Assembleia são tomadas por mais da metade dos votos dos membros presentes à 

reunião, exceto para eleição de pastores, dissolução das relações pastorais, 

exoneração de oficiais e alteração do seu Estatuto, quando é exigido o voto 

concorde de dois terços dos presentes à Assembléia, especialmente convocada 

para esse fim, não sendo admitidas procurações em nenhuma hipótese. § 2º - 

Somente os membros capazes de exercer, absolutamente, qualquer ato da vida 

civil poderão deliberar sobre os assuntos mencionados nos incisos IV, V e VI.  § 3º 

- É exigida a homologação do Presbitério para a alienação e oneração de imóveis. 

Art. 27 – O presidente da Assembleia é o pastor titular da igreja, o qual pode ser 

substituído, à indicação do Conselho, por outro ministro do Presbitério, pelo vice-

presidente do Conselho, ou por um dos presbíteros da igreja, não tendo, em 

nenhum caso direito a voto. Art. 28 - O secretário da Assembleia é o mesmo do 

Conselho e, na sua ausência, será escolhido um dentre os membros presentes. 

Art. 29 - O quorum da Assembleia é formado por um terço de seus membros, 

computados ou não, a critério do Conselho, aqueles que compõem as 

Congregações. Parágrafo único - Não havendo quorum no início da reunião, a 

Assembleia reunir-se-á, trinta minutos após, em segunda convocação com a 

presença mínima de 1/5 de seus membros, exceto nos casos de eleição de 

pastores, dissolução das relações pastorais, exoneração de oficiais e alteração do 

seu Estatuto, quando é exigido o quorum. Art. 30 – A Assembleia da Igreja reúne-

se: I - Ordinariamente, pelo menos uma vez por ano, para: a) ouvir o relatório do 

movimento financeiro da tesouraria e do movimento geral eclesiástico da Igreja; b) 

nomear Comissão de Exames de Contas, que lhe apresentará o devido parecer; c) 

julgar as contas do Conselho. II - Extraordinariamente, para as demais matérias 

especificadas no Art. 26, quando o Conselho a convocar, ou quando a ele for 

apresentado requerimento subscrito por membros em número igual ao 

estabelecido para o quorum. § 1º - Nas reuniões extraordinárias só podem ser 



tratados os assuntos que as tiverem motivado, os quais devem ser claramente 

indicados na convocação. § 2º - As reuniões serão convocadas pelo presidente, 

ou por seu substituto legal, pelo menos com quatorze dias de antecedência. Art. 

31 – As atas da Assembleia da Igreja serão registradas em livro próprio, que ficará 

sob a guarda do secretário, sendo transcritas também no corpo das atas do 

Conselho. CAPÍTULO VI - Disposições Gerais - Art. 32 – Os membros da Igreja e 

seus administradores não respondem com seus bens, individual, solidária ou 

subsidiariamente, pelas obrigações que em nome dela forem contraídas. Art. 33 – 

Se houver divisão na Igreja, seus bens pertencerão à parte que permanecer fiel à 

Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Se ambas as partes permanecerem 

fiéis, os bens pertencerão à maioria. Art. 34 – No caso de dissolução da Igreja, 

serão os bens, depois de pagas as dívidas, entregues ao presbitério de sua 

jurisdição que decidirá a sua destinação. Art. 35 – Nenhuma emenda ou reforma 

será efetuada neste Estatuto senão por dois terços dos membros presentes em 

reunião extraordinária da Assembleia da Igreja (Art. 26, § 1º ). Art. 36 – Em 

nenhuma hipótese os membros ou integrantes do rol de menores receberão 

restituição de contribuições feitas ao patrimônio e/ou manutenção da Igreja. Art. 37 

– As disposições da Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil 

regularão os casos omissos e revogarão os pontos que porventura lhe forem 

contrários no presente Estatuto. Art. 38 – Homologado pelo Presbitério 

de........................, sob cuja jurisdição está a Igreja, este Estatuto entrará em vigor 

após o seu registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas, ficando 

revogadas as disposições em contrário, ressalvado o mandato dos presbíteros até 

o término do atual mandato.” Quanto ao Doc. 027/09 (Proposta de alteração do 

Estatuto da IPI do Brasil), decide: Aprovar o Estatuto da Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil nos seguintes termos:  “ESTATUTO IGREJA 

PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL - CAPÍTULO I - Da natureza, 

sede e fins Art. 1º - A IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL, 

organizada em primeiro de agosto de mil novecentos e três, na cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, cujo Estatuto foi inscrito sob o número quinhentos e 

sete (507), no Registro Geral e de Imóveis da Primeira Circunscrição da Capital do 



Estado de São Paulo, em dezenove de janeiro de mil novecentos e dezessete, 

reformado nas seguintes datas: em três de fevereiro de mil novecentos e vinte e 

dois e em nove de fevereiro de mil novecentos e quarenta e cinco, conforme 

registro feito sob número dois mil quinhentos e treze (2.513), no livro “A”, nº 5, no 

Cartório do Primeiro Ofício de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo-

SP; em seis de junho de mil novecentos e sessenta e sete, conforme registro sob 

número oitocentos e oitenta e três mil, cento e trinta e um (883.131), no livro “A”, 

nº 17, do mencionado Cartório; em vinte e um de novembro de mil, novecentos e 

oitenta e seis, e em treze de novembro de mil, novecentos e noventa e nove, 

conforme registro sob número duzentos e oitenta mil, quinhentos e sessenta e seis 

(280.566), no livro “A”, nº 5, do mencionado cartório; em vinte e oito de janeiro de 

dois mil e cinco, conforme registro sob número trezentos e treze mil, trezentos e 

cinquenta (313.35),  no livro “A”, N° 5, do mencionado cartório; e finalmente 

reformado em catorze de julho de dois mil e nove, é uma organização religiosa, 

sem fins lucrativos, nos termos do Art. 44, inciso IV do Código Civil Brasileiro, 

constituída por uma federação de igrejas locais, as quais têm personalidade 

jurídica própria, estabelecidas no Brasil, que se rege por este Estatuto, por sua 

Constituição e pela Confissão de Fé de Westminster, adotada no ato de sua 

fundação como fiel exposição das doutrinas contidas na Bíblia Sagrada. Art. 2º - A 

Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, doravante denominada “Igreja”, tem 

sede à Rua da Consolação, 2.121, CEP 01301-100, São Paulo, e foro na cidade 

de São Paulo, SP, com duração indeterminada.  Art. 3º - A Igreja tem por fim: I - 

cultuar e glorificar a Deus; II - proclamar o Evangelho de Cristo e promover o Seu 

Reino, o ensino e a prática das Sagradas Escrituras; III – desenvolver e incentivar 

o aperfeiçoamento da vida cristã e da promoção humana; IV – ensinar, na Igreja, a 

incompatibilidade entre a Fé Cristã e a confissão maçônica; V – sustentar os 

pastores, missionários e outras pessoas que os seus concílios chamarem para a 

evangelização no país e no exterior;  VI - organizar, administrar e custear 

estabelecimentos de ensino teológico ou para instrução religiosa ou secular; VII – 

estabelecer projetos e programas que visem à promoção humana e à cidadania; 

VIII - editar jornais evangélicos, folhetos e livros religiosos destinados à 



propagação do Evangelho; IX - auxiliar, através de empréstimos e donativos, na 

edificação de templos, casas pastorais e escolas nas igrejas locais. Art. 4º - A 

Igreja poderá manter instituições religiosas ou missionárias em outros países, bem 

como neles adquirir bens a ela destinados.  - CAPÍTULO II - Do Patrimônio - Art. 

5º - O patrimônio da Igreja compõe-se dos bens que atualmente possui e de 

outros que vier a adquirir ou a receber por doação, legado, compra ou qualquer 

outro modo. Art. 6º - A Igreja manter-se-á com os rendimentos dos bens que 

constituem o seu patrimônio, com as contribuições das igrejas locais, fixadas por 

seus órgãos competentes e por ofertas voluntárias que receber.  Art. 7º - Todos os 

bens e rendimentos da Igreja serão aplicados exclusivamente na realização de 

seus fins, previstos no art. 3.º, de acordo com o orçamento anual que aprovar. Art. 

8º - A aquisição, alienação e oneração dos bens imóveis da Igreja dependem de 

aprovação da Assembleia Geral. - CAPÍTULO III - Da Assembleia Geral - Art. 9º - 

A Assembleia Geral é o concílio superior e o órgão de unidade da Igreja, sendo 

constituída por representantes sinodais, eleitos pelos Presbitérios.  Art. 10 - A 

Diretoria da Assembleia Geral compor-se-á de: presidente, dois vices-presidentes 

e dois secretários eleitos dentre seus membros, para um mandato de quatro anos.  

Art. 11 - Compete ao presidente:  I - Convocar as reuniões ordinárias e 

extraordinárias da Assembleia Geral conforme preceitua a Constituição; II - 

Presidir as reuniões e fazer observar o Regimento Interno; III - Nomear comissões, 

salvo nos casos em que o Concílio decidir o contrário. Art. 12 - Compete ao 1º 

vice-presidente substituir o presidente em seus impedimentos; na sua ausência, o 

2º vice-presidente o substituirá. Parágrafo único – No impedimento do 1º e do 2º 

vice-presidentes, o Secretário Geral assumirá a presidência e, prevalecendo o 

impedimento, este conduzirá o Concílio na recomposição da Diretoria. Art. 13 - 

Compete ao 1º secretário elaborar as atas das reuniões da Assembleia Geral 

conforme suas normas e encaminhá-las ao Secretário Geral para as providências 

cabíveis. Art. 14 - Compete ao 2º secretário: I - Substituir o 1º secretário; II - 

Organizar o rol dos membros da Assembleia Geral e verificar a presença no início 

de cada sessão; III - Ler os documentos, quando solicitado pelo presidente; IV - 

Transcrever nos livros de atas dos Sínodos, da Comissão Executiva, das 



Secretarias e de outros Departamentos da Igreja, o parecer aprovado pela 

Assembleia Geral que será assinado pelo presidente. Art. 15 – A Assembleia 

Geral reunir-se-á ordinariamente pelo menos de dois em dois anos, por 

convocação do presidente ou pelo seu substituto legal, e extraordinariamente por 

decisão da Comissão Executiva da Assembleia Geral ou a requerimento de 

membros que constituem o seu quorum.  Art. 16 – O quorum da Assembleia Geral 

é formado por um terço dos ministros e um terço dos presbíteros, representando 

pelo menos dois terços dos Sínodos. Art. 17 - Nos intervalos de suas reuniões a 

Assembleia Geral é representada por sua Comissão Executiva, a quem compete 

velar pela fiel observância e execução das deliberações conciliares, podendo 

decidir sobre casos urgentes, ad referendum da reunião seguinte. Art. 18 – Em 

cada reunião ordinária, a Comissão Executiva apresentará um relatório dos 

trabalhos realizados sob a sua gestão, o balancete da tesouraria, a estatística 

geral da Igreja e as decisões tomadas ad referendum.  - CAPÍTULO IV - Da 

Administração - Art. 19 – A Comissão Executiva da Assembleia Geral, constituída 

pela Diretoria da Assembleia Geral e por um representante de cada Sínodo, além 

do Secretário Geral, Tesoureiro Geral e Administrador Geral, é o órgão de 

administração da Igreja e a ela compete: I – Executar as decisões da Assembleia 

Geral; II – Nomear os membros das Secretarias, Assessorias, Comissões e outros 

Departamentos da Igreja; III – Aprovar o orçamento anual da Igreja; IV – Contratar 

e demitir empregados da Igreja; V – Propor à Assembleia Geral medidas que 

julgar convenientes para o desenvolvimento da Igreja; VI – Decidir sobre a 

convocação da Assembleia Geral. Art. 20 – Compete ao presidente, além das 

atribuições especificadas no Art. 11: I - representar a Igreja ativa e passivamente, 

em juízo ou fora dele; II – outorgar, juntamente com o tesoureiro, procurações 

para os fins definidos no art. 23 e seus parágrafos. Art. 21 – O Secretário Geral, o 

Tesoureiro Geral e o Administrador Geral da Igreja serão eleitos na forma 

estabelecida na Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Art. 

22 – Compete ao Secretário Geral: I – executar, implementar e diligenciar pelo 

cumprimento das decisões da Assembleia Geral e de sua Comissão Executiva; II 

– substituir o presidente nos casos previstos no Art. 12; III – publicar em “O 



Estandarte”, órgão oficial da Igreja, o resumo das atas da Assembleia Geral e de 

sua Comissão Executiva, contendo claramente as suas decisões; IV – organizar e 

manter o arquivo de documentos oficiais da Igreja; V – organizar, juntamente com 

a Diretoria, as reuniões da Comissão Executiva e da Assembleia Geral; VI – 

representar a Igreja por delegação do presidente. Art. 23 – Compete ao Tesoureiro 

Geral: I – receber e registrar as receitas financeiras da Igreja, responsabilizando-

se pela sua guarda e movimentação; II - efetuar os pagamentos regulares e os 

autorizados pela Comissão Executiva; III - ter as contas em ordem e em dia, e 

apresentá-las com o respectivo balancete e documentos, sempre que lhe ordene 

A Comissão Executiva; § 1º - As contas bancárias serão abertas em nome da 

Igreja, sendo obrigatória a assinatura conjunta do tesoureiro e do presidente para 

sua movimentação; § 2º - A abertura de contas bancárias, aplicação em 

instituições financeiras e levantamento de empréstimos somente serão feitos com 

a autorização da Comissão Executiva.  Art. 24 – Compete ao Administrador Geral: 

I - Gerenciar o Escritório Central da IPI do Brasil; II - Gerir a utilização e 

conservação das propriedades e os recursos patrimoniais da IPI do Brasil; III - 

Apresentar, anualmente, inventários, relatórios e balanços patrimoniais à 

Comissão Executiva; IV - Superintender a organização e realização dos eventos 

de âmbito nacional da IPI do Brasil; V - Responsabilizar-se pela gestão dos 

benefícios pastorais (seguro de vida, previdência suplementar e outros); VI – 

Reportar-se ao secretário geral no cumprimento de suas atribuições. Art. 25 - No 

exercício de suas funções administrativas nenhum membro da Diretoria da 

Assembleia Geral será remunerado nem fará jus a qualquer parcela do patrimônio 

da Igreja ou de suas receitas.  CAPÍTULO V - Disposições Gerais - Art. 26 – Os 

membros da Igreja não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações 

que os seus representantes assumirem em nome dela.  Art. 27 – Ocorrendo 

divisão da Igreja, seus bens continuarão pertencendo à parte que se mantiver fiel 

à origem, tradição, princípios constitucionais e aos símbolos doutrinários, 

mencionados no Art. 1º.  Parágrafo único - Na hipótese de todos os membros de 

uma igreja local renunciarem aos símbolos doutrinários da Igreja, todos os seus 

bens terão a destinação que for decidida pela Assembleia Geral. Art. 28 - No caso 



de dissolução da Igreja, serão os bens, depois de pagas as dívidas, destinados à 

instituições por ela mantidas. Art. 29 – O presente Estatuto poderá ser alterado em 

qualquer tempo pelo voto concorde de dois terços dos membros presentes à 

Assembleia Geral. Art. 30 – Os casos omissos serão resolvidos à luz das normas 

e princípios adotados pela Constituição da Igreja. Art. 31 – O presente Estatuto, 

aprovado pela Assembleia Geral da Igreja, passará a vigorar após registro no 

Cartório competente, revogadas as disposições em contrário, ressalvada a 

composição da atual Diretoria até o término de seu mandato.” Quanto aos Docs. 

AG 007/09, AG 008/09, AG 016-1/09 (Propostas de alteração no Artigo 37 da 

Constituição da IPI do Brasil), decide: 1) Rejeitar as propostas de exclusão do 

Parágrafo 3º do Artigo 37, da Constituição da IPI do Brasil, com o registro dos 

seguintes votos contrários: Rev. Agnaldo Pereira Gomes, Presbitério Centro Oeste 

Paulista; Rev. Paulo Sérgio de Proença, Presbitério Bandeirante; Rev. Paulo 

Cesar de Souza, Presbitério Osasco; Rev. Enilson Elias de Castro Monteiro, 

Presbitério Vale do Paraíba; Rev. Edmur José de Souza, Presbitério Vale do 

Paraíba; Rev. Leonildo Silveira Campos, Presbitério São Paulo; Rev. Humberto 

Cabral Beloti, Rev. Vanderlei Maciel Kirilov, Presb. Robson Timoteo Damasceno e 

Presb. Donisete Martins Ruiz, Sínodo Ocidental; Rev. Sérgio Francisco dos 

Santos Oliveira, Presbitério Sorocaba; Rev. Hélio Osmar Fernandes, Presbitério 

Assis; Presb. Oswaldo Peregrini Fantasia, Rev. Heitor Beranger Júnior, Presbitério 

Sorocaba; Rev. Cláudio  Fernando Reinaldet, Presbitério do Amazonas; Rev. Jairo 

Camilo, Presbitério Osasco; Rev. Janailton dos Reis Santos e Presb. Mario 

Aparecido Araújo, Presbitério Carapicuíba; Rev. Cláudio Lisias Gonçalves dos 

Reis Silva, Presbitério Norte; Rev. Ricardo José de Souza, Presbitério Londrina; 2) 

Rejeitar a proposta de alteração no Parágrafo 4º, do Artigo 37 da Constituição da 

IPI do Brasil, com o registro dos seguintes votos contrários:  Rev. Ricardo José de 

Souza, Presbitério Londrina; Rev. Paulo Cesar de Souza, Presbitério Osasco; 

Rev. Cláudio Lisias Gonçalves dos Reis Silva, Presbitério do Norte; Rev. Mário 

Sérgio de Góis, Presbitério Rio Preto;  Rev. Joaquim Ribeiro Neto, Presbitério 

Rondônia;  Presb. Jessé Roechiling e Rev. Rafael Lemos Viana, Presbitério Rio de 

Janeiro; Rev. Flávio Rubens, Presbitério Assis; Rev. Leandro Mazini, Presbitério 



Presidente Prudente; Rev. Emerson Ricardo Pereira dos Reis, Presbitério Norte 

Paulistano; Rev. Humberto Cabral Beloti, Presbitério Noroeste Paulista; Rev. 

Janailton dos Reis Santos e Presb. Mario Aparecido Araújo, Presbitério 

Carapicuíba. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO REGIMENTAL: Decide-se prorrogar o 

horário regimental até às 23h30. SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: A 

sessão foi suspensa às 20h05 e retomada às 21h10. RESOLUÇÕES: Quanto à 

regulamentação do Parágrafo 1º do Artigo 37 da Constituição, decide: Nomear a 

seguinte comissão para elaboração de proposta de regulamentação a ser 

apresentada ainda nesta reunião da Assembleia Geral: Revs. Mário Ademar Fava 

(relator), Silas Silveira e Paulo César de Souza, e Presbs. Luiz Carlos Morosini e 

Djalma Terra de Araújo. Quanto ao Doc. AG 016-2/09 (Proposta de alteração do 

Parágrafo 2º do Artigo 52 da Constituição da IPI do Brasil) decide: Rejeitar a 

proposta de alteração do Parágrafo 2º do Artigo 52 da Constituição da IPI do 

Brasil. Quanto ao Doc. AG 016-3/09 (Proposta de alteração do Código Eleitoral da 

IPI do Brasil), decide: Rejeitar a proposta de alteração do Código Eleitoral da IPI 

do Brasil. Quanto ao Doc. AG 016-4/09 (Proposta de alteração no Artigo 119 da 

Constituição da IPI do Brasil), decide: Rejeitar a proposta de alteração no Artigo 

119 da Constituição da IPI do Brasil. Quanto aos Docs. AG 019/09 e AG 026/09 

(Proposta de alteração do Código Eleitoral da IPI do Brasil), decide: Aprovar o 

Código Eleitoral da IPI do Brasil nos seguintes termos: “CÓDIGO ELEITORAL DA 

IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL - CAPÍTULO I -Da 

Candidatura Art. 1º - Para cumprir as funções previstas pela Constituição da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil (Art. 119 da Constituição da IPIB), facultar-

se-á que presbíteros e ministros da Igreja, em pleno gozo dos direitos de seu 

ofício, se candidatem a ocupar os cargos da diretoria da Assembleia Geral. Art. 2º 

- Todas as candidaturas devem ser registradas até três meses antes da realização 

do pleito, com apoio expresso do Presbitério ao qual o candidato ou sua igreja 

estiver jurisdicionado. § 1º - O apoio imprescindível do Presbitério coloca o 

candidato como um dos seus representantes à reunião da Assembleia Geral. § 2º 

- Desejando obter o apoio de outros Presbitérios, os candidatos poderão 

comparecer perante eles, mesmo que não façam parte do seu plenário. Art. 3º - O 



registro da candidatura, que deverá ser colegiada, indicará com precisão a 

composição do colegiado, com nomes dos candidatos e respectivos cargos. § 1º - 

A substituição de nomes, vencido o prazo de inscrição, em caso de 

impossibilidade do candidato, será recebida pelo presidente da Comissão 

Eleitoral, que examinará se a candidatura está apoiada pelo concílio legítimo (Art. 

2º) e em tempo de ser encaminhada aos Presbitérios. § 2º – No caso da 

candidatura não preencher o disposto no caput, a Assembleia Geral decidirá sobre 

a eleição do candidato substituto. Art. 4º - O registro da candidatura deverá ser 

feita em livro próprio da Comissão Eleitoral, nomeada pela Comissão Executiva 

até três meses antes do pleito. Parágrafo único - A Comissão Eleitoral publicará, 

trinta dias após a sua nomeação, o edital competente em que disciplinará quanto à 

forma, prazo, local de inscrição e normas. - CAPÍTULO II - Da Promoção Eleitoral - 

Art. 5º - Somente após o devido registro, poderá o colegiado iniciar a promoção 

eleitoral e usar o espaço que o órgão oficial da Igreja (“O Estandarte”) e os outros 

meios de comunicação da IPIB deverão reservar para isso. Art. 6º - A promoção 

eleitoral, de que trata o artigo anterior, assegurará tratamento igual a todos os 

candidatos, obedecendo às normas estabelecidas previamente pela Comissão 

Eleitoral.  Parágrafo único - O critério para autorizar ou não a publicação oficial se 

cingirá à preocupação com a unidade e a paz da Igreja, ouvida a Comissão 

Eleitoral. Art. 7º - Visando subsidiar as chapas concorrentes em sua promoção 

eleitoral, a previsão orçamentária para o exercício em que acontecer o respectivo 

processo deverá contemplar verba específica, obrigatoriamente, cuja quantia será 

fixada pela Comissão Executiva da Assembleia Geral.  § 1° – Esta verba só 

poderá ser liberada a partir do dia imediatamente posterior ao encerramento das 

inscrições, e será dividida em partes iguais entre as chapas inscritas. § 2° - As 

chapas, sob pena de impugnação de candidatura, deverão registrar todo o 

movimento financeiro de campanha, em livro caixa, e apresentá-lo à Comissão 

Eleitoral, até 30 dias após a data da eleição. § 3° - A Comissão Eleitoral julgará as 

respectivas prestações de contas, prestando relatório detalhado à Assembleia 

Geral, contendo, de maneira clara e inequívoca, o valor de entradas e saídas 

registrado nas contas de cada chapa. § 4° – O saldo porventura existente deverá 



ser entregue à Tesouraria da IPIB.  Art. 8º - Das decisões da Comissão Eleitoral 

caberá recurso à Comissão Executiva da Assembleia Geral.  CAPÍTULO III - Da 

Votação - Art. 9º - A votação se dará nos Presbitérios (Art. 119 da Constituição) e 

obedecerá o seguinte critério: I - a reunião será extraordinária, convocada para o 

mesmo dia e hora (horário de Brasília) determinados pela Comissão Eleitoral em 

todos os Presbitérios, entre 60 e 90 dias antes da realização da reunião da AG, na 

qual se dará a posse dos eleitos;  II – O voto será secreto e será dado ao 

colegiado; III - as cédulas terão modelo preparado pela Comissão Eleitoral e 

encaminhado aos Presbitérios juntamente com a folha de apuração e normas a 

serem observadas.   Parágrafo único: quando uma cédula contiver mais de um 

voto, será considerada nula. - CAPÍTULO IV - Da Apuração dos Votos - Art. 10 – A 

apuração será feita pela Diretoria do Presbitério.  Art. 11 – De cada presbitério, 

serão computados os votos correspondentes ao número de eleitores, que serão 

registrados na folha de votação oficial, encaminhada pela Comissão Eleitoral. § 1° 

- O processo de votação e a apuração dos votos deverão ser feitos de forma clara 

e inequívoca possibilitando recontagem de votos, revisões ou recursos. § 2° - 

Somente se admitirão recursos manifestados no prazo de trinta dias após a 

proclamação dos eleitos, sob pena de preclusão.  Art. 12 – Além das impugnações 

habituais, também serão impugnados os votos dados a colegiados que não 

registraram suas candidaturas. Art. 13 - O resultado da apuração no Presbitério 

será de imediato enviado à Comissão Eleitoral que fará a contagem final. Art. 14 – 

Serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem a maioria simples na 

soma dos votos dos eleitores dos Presbitérios. Parágrafo único – Ocorrendo 

empate, será considerado eleito o candidato com maior tempo de presbiterato 

regente e/ou docente na IPI do Brasil. - CAPÍTULO V - Da Proclamação e da 

Posse dos Eleitos - Art. 15 - A proclamação dos eleitos será feita pela Comissão 

Eleitoral, publicando-se o resultado no órgão oficial da IPIB (“O Estandarte”), na 

edição imediatamente posterior à eleição, informando o resultado por presbitério e 

encaminhando-o à Assembleia Geral para a devida posse.  Parágrafo único - O 

Secretário Geral expedirá correspondência aos presidentes de presbitério 

informando o resultado da eleição.  Art. 16 - Após a proclamação, a Diretoria eleita 



nomeará uma comissão de transição, a qual terá acesso a toda documentação, 

informações e demais assuntos relacionados à vida da igreja, até a sua posse. Art. 

17 - Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil. Art. 18 – Ficam revogadas todas as 

disposições anteriores.”  Registro de votos contrários: Rev. Natanael Rocha 

Souza, Presbitério Bahia; Cláudio Lisias Gonçalves dos Reis Silva, Presbitério do 

Norte; Presb. Assuero Guerra de Moura, Presbitério Pernambuco; Rev. Valdeilson 

Casimiro de Oliveira, Presbitério Amazonas; Presb. Robson Timoteo Damasceno 

e Rev. Wanderley Maciel Kirilov, Presbitério Oeste; Rev. Jairo Camilo, Presbitério 

Osasco; Rev. Cleiton Marçal, Presbitério Mato Grosso do Sul; Rev. José André 

Sena, Presbitério Litoral Paulista. Quanto ao Doc. AG 016-5/09 (Proposta de 

alteração na regulamentação do Artigo 47 da Constituição da IPI do Brasil), 

decide: Acolher e encaminhar à Comissão Especial de Reforma da Educação 

Teológica a seguinte proposta: Que toda regulamentação referente ao 

aproveitamento de curso teológico feito em outras instituições de ensino teológico 

seja objeto de reavaliação à luz do novo projeto de educação teológica em 

andamento na IPI do Brasil. Quanto ao Doc. AG 016-6/09 (Proposta de alteração 

no Parágrafo 2º do Artigo 47 da Constituição da IPI do Brasil), decide: Rejeitar a 

proposta. Quanto ao Doc. AG 011/09 (Proposta de alteração no Artigo 59, 

Parágrafo 1º , alínea C, e no Artigo 64, Parágrafo único, alínea C, da Constituição 

da IPI do Brasil), decide: Rejeitar a proposta. AUTORIZAÇÃO PARA SE 

RETIRAREM DA REUNIÃO: Foi concedida autorização para se retirarem da 

reunião aos seguintes irmãos: às 15h00,  Revs. Francisco de Paiva Lima Neto e 

Rogério Lourenço Ferreira e ao Presb. Mizael Gomes de Melo, do Presbitério 

Araraquarense; às 16h00, ao Rev. Ezequias Pires de Camargo, do Presbitério Sul 

de São Paulo; às 19h00, ao Rev. Edson Tadeu Duran, do Presbitério Brasil 

Central; ao término da presente sessão, ao Presb. Bráulio Tapajós Braule Pinto, 

Presbitério Amazonas; Rev. José Rômulo de Magalhães Filho e Presb. Jonatas 

Silva Meneses, ambos do Presbitério Sergipe. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: 

A presente ata foi lida e aprovada ENCERRAMENTO: A 3ª sessão foi encerrada 

às 23h20, com oração pelo Presb. Ismael Candido Mello, Presbitério Ipiranga, e 



bênção pelo Rev. Zaru Cassiano, Presbitério Sul de Minas. Para constar, eu, Rev. 

Ézio Martins de Lima, 1º secretário, lavrei a presente ata, assinada por mim e 

pelos demais membros da diretoria presentes a esta sessão. 

  

ATA DA 4ª SESSÃO DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA 

IPI DO BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010 

 

DATA, HORA E LOCAL: Dia 14 de julho de 2009, com início às 8h30, no templo 

da 1ª Igreja Presbiteriana Independente de Bauru, Rua Agenor Meira, 10-38, 

Centro, Bauru, SP. PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira; SECRETÁRIO: Rev. Ézio 

Martins de Lima.  VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Presidente – Rev. 

Assir Pereira; 1º vice-presidente – Rev. Paulo Melo Cintra Damião; 2º vice-

presidente – Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel; 1º secretário – Rev. Ézio 

Martins de Lima; 2º secretário – Presb. Assuero Guerra de Moura. 

REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitério ABC: Revs. 

Enos Gomes da Silva e Marcos Nunes da Silva; Presbs. Eleni Rodrigues Mender 

Rangel e José Geraldo de Almeida; Presbitério Ipiranga: Revs. Adilson de Souza 

Filho e Assir Pereira; Presbs. Ismael Cândido Mello; Presbitério Litoral Paulista: 

Revs. Helinton Rodrigo Paes Zanini e José André Senna; Presbs. João Batista 

Ribeiro de Barros e João Luis da Silva; Sínodo Brasil Central: Presbitério Brasil 

Central: Presb. Leosmar Ferreira de Araújo; Presbitério Distrito Federal: Revs. 

Ézio Martins de Lima e Silas Silveira; Presbs. Jairo Santos Cabral e Marcos 

Aurélio Alves Jorge; Presbitério Mato Grosso: Revs. João Batista Azevedo e José 

Drailton da Silva; Presbitério Rondônia: Rev. Joaquim Francisco Ribeiro Neto; 

Presb. Eduardo Mutsuo Tomiyoshi; Sínodo Meridional: Presbitério Catarinense: 

Revs. Euclides Luiz do Amaral e Casso Mendonça Vieira; Presbs. Itamar Murback 

e Silvio Luciano Machado; Presbitério Londrina: Revs. Ricardo José de Sousa e 

Silas de Oliveira; Presbas. Sônia Regina Machado dos Santos e Henriqueta Rose 

Rosa; Presbitério Paranaense: Rev. Ismael Salles Devidé e Francisco Elias 

Delfino; Presbitério Sul do Paraná: Revs. Carlos Fernandes Méier e Jean Carlos 

Selleti; Presbs. Luiz Antônio de Souza e Luiz Carlos Morosini; Sínodo Minas 



Gerais: Presbitério São Paulo-Minas: Rev. Alessandro Leonardo Rodrigues Silva; 

Presbs. Maurílio Clóvis dos Santos e Umbelina Bologna; Presbitério Sudoeste de 

Minas: Revs. Diogo Santana Rocha e Juraci Moraes Cabral; Presb. Samuel do 

Lago; Presbitério Sul de Minas: Revs. Alex Sandro dos Santos e Zaru Cassiano; 

Presbs. Carlos Emerick Eler e Daniel Caixeta Policarpo; Sínodo Nordeste: 

Presbitério Bahia: Revs. Natanael Rocha Souza e Nenrod Douglas Oliveira 

Santos; Presbitério Pernambuco: Rev. Laércio Oscar da Silva Junior; Presb. 

Assuero Guerra Moura; Sínodo Norte Paulistano: Presbitério Bandeirante: Revs. 

Fernando Bortolleto Filho e Paulo Sérgio de Proença; Presbs. Wagner Jardim da 

Costa e Walter de Jesus Alves; Presbitério Freguesia: Revs. Mário Ademar Fava e 

Wellington Ribeiro; Presbs. Brivaldo Brasilino Bueno e Moacir Benvindo de 

Carvalho; Presbitério Santana: Rev. Eli Marques e Emerson Ricardo Pereira dos 

Reis; Sínodo Ocidental: Presbitério Campinas: Revs. José Arno Tossini e 

Valdemar de Souza; Presbs. Djalma Terra Araújo e Luiz Ribeiro da Silva; 

Presbitério Noroeste Paulista: Revs. Humberto Cabral Belotti e Osmair Martins 

Garcia; Presbitério Oeste: Revs. Emerson Orenha e Wanderley Maciel Kirilov; 

Presbs. Donizete Martins Ruiz e Robson Timoteo Damasceno; Presbitério Rio 

Preto: Rev. Gilbean Francis Aguiar Ferraz e Rev. Mário Sérgio de Góis; Presbs. 

Adão da Costa Morais e Aldina Clarette Damico; Sínodo Oeste Paulista: 

Presbitério Assis: Revs. Flávio Ribeiro de Oliveira e Hélio Osmar Fernandes; 

Presbs. Doralice Ribeiro Simoneti e Maria Celma Rodrigues; Presbitério Centro 

Oeste Paulista: Revs. Agnaldo Pereira Gomes e Ricardo José Bento; Presbas. 

Celma Cristina Chaves Munoz e Felícia Forte Sobrinha; Presbitério Presidente 

Prudente: Revs. Leandro Mazini e Paulo de Melo Cintra Damião; Presb. Walter 

Signorini; Sínodo Osasco: Presbitério Carapicuíba: Rev. Janailton dos Reis Santos 

e Rubens Franco Lacerda; Presbs. Mário Aparecido Araújo e Salmo Henrique da 

Silva; Presbitério Novo Osasco: Revs. Eliseu Fonda da Silva e Pedro Teixeira 

Filho; Presbs. Neumar Cavalcante de Assis e Rubens Honório da Silva; Presbitério 

Osasco: Revs. Jairo Camilo e Paulo César de Souza; Presb. Etevaldo Barbosa 

Novaes; Sínodo Rio - São Paulo: Presbitério Fluminense: Rev. Cleber Coimbra 

Filho; Presb. Lourival Tosta Neves; Presbitério Rio de Janeiro: Revs. Antônio 



Fernandes da Rocha Neto e Rafael Lemos Viana; Presbs. Eliezer Lopes Jerônimo 

e Jessé Roechiling; Presbitério Rio Sul: Revs. Antonio Elias Cotrim Thuler e 

Marcos Paulo de Oliveira; Presb. Luis Eduardo de Lima Ferreira; Presbitério Vale 

do Paraíba: Revs. Edmur José de Souza e Enilson Elias de Castro Monteiro; 

Presbs. Jefferson Drillard e Raul Dumas Gonçalves; Sínodo São Paulo: Presbitério 

Leste Paulistano: Revs. Nilo Sérgio da Silva e Rubens de Castro; Presbs. Ezequiel 

Almeida Bartolomeu e Reginaldo Almeida Martins de Áquila; Presbitério 

Paulistano: Revs. Gilberto dos Santos Rodrigues e Venício Nogueira; Presbs. 

Abnaziel Ricardo de Freitas e William Ramos; Presbitério São Paulo: Revs. 

Leonildo Silveira Campos e Valdinei Aparecido Ferreira; Presbs. Alexandre do 

Vale Bom e Arnold Hermann Ferle; Sínodo Setentrional: Presbitério Amazonas: 

Revs. Cláudio Fernando Reinaldet e Valdeilson Casimiro de Oliveira; Presb. 

Bráulio Tapajós Braule Pinto; Presbitério Ceará: Rev. Flávio Ferreira Façanha; 

Presbitério Norte: Rev. Cláudio Lisias Gonçalves Reis Silva; Sínodo Sudoeste 

Paulista: Presbitério Botucatu: Revs. Clayton Leal da Silva e João Luiz Furtado; 

Presbs. Eliana França Marques Bannwart e Nelson Silva Lara; Presbitério Central 

Paulista: Revs. Kleuber Leal da Silva e Paulo Cesar Barros Monteiro; Presbs. 

Noêmia Antunes Nascimento e Varlino Mariano de Souza; Presbitério Ourinhos: 

Revs. Cleber Ferreira Arakaki de Souza e Lucas de Oliveira Fornel; Presbs. 

Domingos Gimenes e Osmar da Silva; Sínodo Sul de São Paulo: Presbitério 

Sorocaba: Revs. Heitor Beranger Júnior e Sérgio Francisco dos Santos Oliveira; 

Presb. Oswaldo Pelegrini Fantasia; Presbitério Sul de São Paulo: Rev. José 

Antônio Aparecido Calaça; Presbs. Israel José Rodrigues e Ruth de Almeida 

Cubas Ribeiro; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presbitério Arapongas: Revs. 

Giancarlo Brojato e Jader Montanheiro Ferreira; Presb. Mauricio Maciel de 

Almeida; Presbitério Campo Grande: Revs. Raul Hamilton de Souza e Sérgio 

Francisco dos Santos; Presbitério Maringá: Revs. César Sória de Anunciação e 

Eugênio Sória de Anunciação; Presbs. Deodato Aparecido Soares e Djalma 

Bastos César; Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. Cleiton Marçal e Ezequiel 

Luz; Presb. Jésu Emerick Guimarães; Presbitério Norte do Paraná: Rev. 

Vandergleison Judar, Presbs. Daniel de Lima e Moacir Enos Rosa; Presbitério 



Oeste do Paraná: Revs. Artêmio Langue Pauluci Júnior e Rubén Samuel 

Rodriguez Nieto; Presb. Dejair Palma. AUSENTES: Presbitérios: Araraquarense, 

Nordeste, Votorantim e Sergipe. QUORUM: Havendo quorum, com a presença de 

90 ministros e 70 presbíteros, e com a representação de todos os sínodos, o 

presidente declarou aberta a 4ª Sessão da 6ª Reunião Ordinária da Assembleia 

Geral da IPI do Brasil do Exercício 2007-2010.  DEMAIS PRESENÇAS: Rev. 

Gerson Correia de Lacerda, secretário geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, 

tesoureiro geral. EXERCÍCIOS DEVOCIONAIS: Foram dirigidos pelo Rev. Paulo 

Melo Cintra Damião, 1º vice-presidente da Diretoria da Assembleia Geral. 

RESOLUÇÕES: Quanto ao Doc. 043/09: (Relatório da Comissão Executiva da 

Assembleia Geral referente ao período de janeiro de 2007 a junho de 2009), 

decide: 1) A respeito dos Docs. AG 04/07, AG 017/07 e AG 039/07 (Projeto 

Semeando), estabelecer o seguinte calendário: até 31/12/2009, conclusão da 

implantação nos presbitérios; até 1º/7/2010, conclusão da implantação nas igrejas; 

2) Com exceção da decisão de não autorização de doação de imóveis do 

Seminário de Fortaleza pertencentes à IPI do Brasil ao Presbitério Ceará, 

referendar todas as decisões da Comissão Executiva da Assembleia Geral da IPI 

do Brasil, as quais foram tomadas nas seguintes reuniões: 27 e 28/4/2007, em 

Londrina, PR; 22/6/2007, no Escritório Central da IPI do Brasil, em São Paulo, SP; 

24 e 25/8/2007, na 1ª IPI Poços de Caldas, MG; 5/12/2007, no Escritório Central 

da IPI do Brasil, São Paulo, SP; 28 e 29/3/2008, no Escritório Central da IPI do 

Brasil, São Paulo, SP; 30/5/2008, na 1ª IPI de São Paulo, SP; 31/7/2008, na Rua 

da Consolação, 2.121, SP; 29 e 30/8/2008, na 1ª IPI de Dourados, MS; 27 e 

28/11/2008, no Escritório Central da IPI do Brasil, São Paulo, SP; 27/3/2009, no 

Escritório Central da IPI do Brasil, São Paulo, SP; 19/6/2009, no Escritório Central 

da IPI do Brasil, São Paulo, SP; 3) A respeito do relatório do Programa de 

Educação Continuada de Ministros: a) Registrar a participação de 100% do 

Presbitério de Rondônia; b) Recomendar aos Presbitérios maior rigor no 

acompanhamento da participação de seus ministros, com a adoção de 

procedimentos disciplinares, quando for o caso. Quanto ao Doc. AG 012/09 (Da 

Fundação Eduardo Carlos Pereira, informando que dois imóveis de sua 



propriedade em Fortaleza, CE, serão comercializados), decide: Registrar a 

informação da Fundação Eduardo Carlos Pereira sobre a venda de duas de suas 

propriedades em Fortaleza, CE, a saber: a sede do Seminário Teológico de 

Fortaleza, na av. João Pessoa, 5.570, e uma residência na rua Carlos 

Vasconcelos, 2.825. Quanto ao Doc. AG 013/09 (Da Fundação Eduardo Carlos 

Pereira solicitando autorização de venda de dois apartamentos de propriedade da 

IPI do Brasil em Londrina, PR, e de outros dois apartamentos de propriedade da 

IPI do Brasil em Fortaleza, CE), decide: autorizar a venda de dois apartamentos 

da IPI do Brasil, localizados à rua José Monteiro de Mello, 250, aptos. 601 e 602, 

em Londrina, PR, para saldar o passivo trabalhista dos Seminários de São Paulo, 

Londrina e Fortaleza, autorizando o presidente da Assembleia Geral a assinar os 

documentos da transação, estabelecendo-se que no caso de haver saldo 

remanescente o mesmo será transferido para a Fundação Eduardo Carlos Pereira. 

Registro de Voto contrário: Rev. Janailton dos Reis Santos, do Presbitério 

Carapicuíba. OUTRAS RESOLUÇÕES: 1) Quanto à Comissão Especial para 

elaboração de proposta de regulamentação do parágrafo 1º do Art. 37 da 

Constituição, decide: Prorrogar o prazo para apresentação de seu relatório até a 

próxima reunião extraordinária da Assembleia Geral; 2) Encerrar a 6ª Reunião 

Ordinária da Assembleia Geral, ficando a Comissão Executiva encarregada de 

convocar reunião extraordinária para exame dos documentos que permaneceram 

sobre a mesa, com registro de voto contrário do Rev. Gilbean Francis Aguiar 

Ferraz, do Presbitério Rio Preto. RELATÓRIO DA COMISSÃO DE RECEPÇÃO E 

DIPLOMACIA: Registra-se a presença do Rev. Laudelino de Abreu Alvarenga, 

pastor jubilado do Presbitério Central Paulista, juiz de direito aposentado. 

HOMENAGEM A PASTORAS E PRESBÍTERAS: A Assembleia Geral prestou 

homenagem às pastoras e presbíteras pelos 10 anos de aprovação da ordenação 

feminina ao presbiterato docente e regente, orando o Presb. Moacir Benvindo de 

Carvalho. VOTO DE PESAR: Foi feito registro pelo falecimento dos seguintes 

irmãos: Rev. Valmir Machado Ribeiro, do presbitério de Assis, Sínodo Oeste 

Paulista; Presb. Anacleto Ribeiro, da IPI de Avaré, SP; Presb. Olindo Martins de 

Souza, em 12/6/2008, pai do Rev. Ézio Martins de Lima; Rev. Joaquim Ferreira 



Bueno, do Presbitério Catarinense, em dezembro de 2008; Presb.  Sebastião 

Rodrigues de Assis, presbítero emérito 1ª IPI de Rio Preto; Rev. William 

Gonçalves Sallum, em junho de 2009; Rev. Orlando Braidotti, outubro de 2008; 

Rev. Emiliano Gomes Brito; Presb. Elias Guedin, do Presbitério Sul Paraná; Rev. 

Alírio Camilo, Presbitério de Osasco; Presb. Jofre Franco, da 3ª IPI de Bauru; 

Presb. Adair Sérgio Eduardo Camargo, da 2ª IPI de Rio Preto, SP; Presb. Samuel 

de Paula, 2ª IPI de Rio Preto, SP; Presb. Samuel Batista de Oliveira; Rev. 

Francisco Nunes, do Presbitério Nordeste; Rev. Almir André dos Santos, do 

Presbitério do Norte, em 18/12/2007; Presb. Luiz Carlos da Silva, da 1ª IPI de 

Praia Grande, SP; Rev. Caio Fábio de Araújo, ministro presbiteriano que muito 

serviu à IPI de Manaus; Presbs. Célio de Mello Almada e Carlos Fernandes 

Franco, da 1ª IPI de São Paulo; Rev. Richard William Irwin, do Presbitério São 

Paulo; Rev. Cláudio Correa de Souza, do Presbitério Central Paulista. LEITURA E 

APROVAÇÃO DA ATA: A presente ata foi lida e aprovada. ENCERRAMENTO: A 

4ª sessão foi encerrada às 12h40, com o cântico do Hino Oficial da IPI do Brasil e 

bênção pela Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel, 2º vice-presidente. Para 

constar, eu, Rev. Ézio Martins de Lima, 1º secretário, lavrei a presente ata, 

assinada por mim e pelos demais membros da diretoria presentes a esta sessão. 



ATA DA PRIMEIRA SESSÃO DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010 

 

DATA, HORA E LOCAL: 25 de fevereiro de 2010, com início às 19h00, no templo 

da 1ª Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, à rua Nestor Pestana, 152, 

São Paulo, SP. PRESIDENTE:  Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: Rev. Ézio 

Martins de Lima. REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: 

Presbitério ABC: Revs. Abimael Lara e Marcos Nunes da Silva; Presbs. Eleni 

Rodrigues Mender Rangel e José Geraldo de Almeida; Presbitério Ipiranga: Revs. 

Adilson de Souza Filho e Assir Pereira; Presbs. Ismael Cândido Mello e Ricardo 

Heumuth Benedetti; Presbitério Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo Paes 

Zanini e Marcos Paulo Monteiro da Cruz Bailão; Presbs. João Batista Ribeiro de 

Barros e João Luís da Silva; Sínodo Brasil Central: Presbitério Brasil Central: Rev. 

Edson Tadeu Duran; Presbitério Distrito Federal: Revs. Ézio Martins de Lima e 

Silas Silveira; Presbs. Jairo Santos Cabral e Marcos Aurélio Alves Jorge; 

Presbitério Mato Grosso: Revs. João Batista Azevedo e José Drailton da Silva; 

Presbitério Rondônia: Rev. Joaquim Francisco Ribeiro Neto; Sínodo Meridional: 

Presbitério Catarinense: Revs. Casso Mendonça Vieira e Euclides Luiz do Amaral; 

Presb. Itamar Murback; Presbitério Londrina: Revs. João Luís Simoneti e 

Leonardo Mendes Neto; Presba. Henriqueta Rose Rosa; Presbitério Sul do 

Paraná: Revs. Carlos Fernandes Meier e Jean Carlos Selleti; Sínodo Minas 

Gerais: Presbitério São Paulo-Minas: Revs. Alessandro Leonardo Rodrigues Silva 

e Antônio Teotônio da Silva; Presbs. Maurílio Clóvis dos Santos e Umbelina 

Bologna; Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. Ablandino Saturnino de Souza e 

Diogo Santana Rocha; Presb. Nicanor Lange Filho; Presbitério Sul de Minas: 

Revs. Alex Sandro dos Santos e Zaru Cassiano; Presbs. Carlos Emerick Eler e 

Daniel Caixeta Policarpo; Sínodo Nordeste: Presbitério Bahia: Rev. Nenrod 

Douglas Oliveira Santos; Presbitério Nordeste: Rev. Kleber Nobre Queiroz; Presb. 

Márcio Alexandre Borges da Silva; Presbitério Pernambuco: Rev. Laércio Oscar 

da Silva Júnior; Presb. Assuero Guerra Moura; Presbitério Sergipe: Rev. Jorlan 



Carneiro Rodrigues de Freitas; Presb. Rivaldo Oliveira Dantas; Sínodo Norte 

Paulistano: Presbitério Bandeirante: Revs. Fernando Bortolleto Filho e Shirley 

Maria dos Santos Proença; Presbs. Wagner Jardim da Costa e Walter de Jesus 

Alves; Presbitério Freguesia: Revs. Carlos Augusto Prado de Oliveira e Wellington 

Ribeiro; Presbs. Brivaldo Brasilino Bueno e Moacir Benvindo de Carvalho; 

Presbitério Santana: Revs. Eli Marques e Émerson Ricardo Pereira dos Reis; 

Presbs. Leandro de Proença Lopes e Valter de Toledo; Sínodo Ocidental: 

Presbitério Araraquarense: Revs. Francisco de Paiva Lima Neto e Otoniel dos 

Santos; Presbs. Márcio de Carvalho e Roberto de Oliveira; Presbitério Campinas: 

Revs. José Arno Tossini e Márcio Miranda de Oliveira; Presbs. Djalma Terra 

Araújo e Luiz Ribeiro da Silva; Presbitério Noroeste Paulista: Revs. Antônio Carlos 

Alves e Antônio de Oliveira Faria; Presb. Abedias Queiroz Ribeiro; Presbitério 

Oeste: Revs. Emerson Orenha e Wanderley Maciel Kirilov; Presbs. Donisete 

Martins Ruiz e Robson Timoteo Damasceno; Presbitério Rio Preto: Revs. Gilbean 

Francis Aguiar Ferraz e Valdir Brisola de Almeida; Presbs. Adão da Costa Morais 

e André Ferreira Barbosa; Sínodo Oeste Paulista: Presbitério Assis: Revs. Flávio 

Ribeiro de Oliveira e Hélio Osmar Fernandes; Presbs. Doralice Ribeiro Simoneti e 

Nilce Ferreira da Silva Correia; Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. Agnaldo 

Pereira Gomes e Luiz Carlos Binhardi; Presbas. Celma Cristina Chaves Muñoz e 

Felícia Forte Sobrinha; Presbitério Presidente Prudente: Rev. Leandro Mazini; 

Presbs. Antônio Marcos Gonçalves e Walter Signorini; Sínodo Osasco: Presbitério 

Carapicuíba: Revs. Janailton dos Reis Santos e Rubens Franco Lacerda; Presbs. 

Mário Aparecido Araújo e Salmo Henrique da Silva; Presbitério Novo Osasco: 

Revs. Eliseu Fonda da Silva e Wagner Roberto Mango; Presb. Neumar 

Cavalcante de Assis; Presbitério Osasco: Revs. Jairo Camilo e Paulo César de 

Souza; Presb. Eduardo Gouvêa Mendonça; Sínodo Rio - São Paulo: Presbitério 

Fluminense: Rev.  Cleber Coimbra Filho; Presb. Lourival Tosta Neves; Presbitério 

Rio Sul: Revs. Antônio Elias Cotrim Thuler e Marcos Paulo de Oliveira; Presb. Luís 

Eduardo de Lima Ferreira; Presbitério Vale do Paraíba: Revs. Edmur José de 

Souza e Enilson Elias de Castro Monteiro; Presbs. Honélio Caetano Rodrigues e 

Jackson dos Santos; Sínodo São Paulo: Presbitério Leste Paulistano: Revs. Nilo 



Sérgio da Silva e Roberto Viani; Presbs. Ezequiel Almeida Bartolomeu e 

Reginaldo Almeida Martins de Áquila; Presbitério Paulistano: Revs. Gilberto dos 

Santos Rodrigues e Venício Nogueira; Presbs. Abnaziel Ricardo de Freitas e 

William Ramos; Presbitério São Paulo: Revs. Filippo Blancato e Íris Marli Hansen; 

Sínodo Setentrional: Presbitério Amazonas: Revs. Cláudio Fernando Reinaldet e 

Valdeilson Casimiro de Oliveira; Presbitério Ceará: Rev. Flávio Ferreira Façanha; 

Presbitério Norte: Rev. Jersem Rodrigues Simões; Sínodo Sudoeste Paulista: 

Presbitério Botucatu: Revs. Clayton Leal da Silva e João Luiz Furtado; Presbs. 

Celso Vieira e Nelson Silva Lara; Presbitério Central Paulista: Rev. Kleuber Leal 

da Silva; Presbs. Noêmia Antunes Nascimento e Varlino Mariano de Souza; 

Presbitério Ourinhos: Revs. Ary Sérgio Abreu Mota e Marcos Gomes; Presbs. 

Moisés da Silva Nogueira e Oswaldo Brito de Moraes; Sínodo Sul de São Paulo: 

Presbitério Sorocaba: Revs. Edson Alcântara e Heitor Beranger Júnior; Presbs. 

Oswaldo Pelegrini Fantasia e Valter Nielsen; Presbitério Sul de São Paulo: Revs. 

Ezequias Pires de Camargo e José Antônio Aparecido Calaça; Presbs. Israel José 

Rodrigues e Ruth de Almeida Cubas Ribeiro; Presbitério Votorantim: Rev. Mauro 

Antunes; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presbitério Campo Grande: Rev. Raul 

Hamilton de Souza; Presb. Walter Ferreira de Oliveira Filho; Presbitério Maringá: 

Revs. Eduardo Cristiano Vaine Cordeiro e Lincoln Fernandes Falcioni Pinesso; 

Presbs. Deodato Aparecido Soares e Djalma Bastos César; Presbitério Mato 

Grosso do Sul: Rev. Ezequiel Luz; Presb. Jésu Emerick Guimarães; Presbitério 

Norte do Paraná: Revs. Reinaldo Almeida dos Santos e Uriel Silveira; Presbs. 

Elias Cesar Nascimento Ferreira e Moacir Enos Rosa; Presbitério Oeste do 

Paraná: Revs. Artêmio Langue Pauluci Júnior; Presbs. Dejair Palma e Joelson 

Gonzaga Cunha. AUSENTES: Presbitérios Arapongas, Paranaense e Rio de 

Janeiro. QUORUM: Havendo quorum, com a presença de 88 ministros e 69 

presbíteros, totalizando 157 representantes e com a representação de todos os 

sínodos, o presidente declarou aberta a Primeira Sessão da 2ª Reunião 

Extraordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil, do Exercício 2007-2010. 

ASSUNTOS DA REUNIÃO: O presidente comunicou os assuntos da reunião 

extraordinária: 1) Concluir a pauta da reunião ordinária realizada em Bauru, em 



julho de 2009, com os seguintes documentos: AG 003/09 - Da Comissão 

Executiva da Assembleia Geral, de 17/4/2008, encaminhando proposta de 

reestudo da regulamentação da reciclagem acadêmica e de comissão para 

elaborar nova proposta; AG 004/09 - Da Comissão Executiva da Assembleia 

Geral, de 14/1/2009, encaminhando proposta de regulamentação para inclusão de 

missionários da Secretaria de Evangelização no Programa de Educação 

Continuada; AG 005/09 - Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 

14/1/2009, encaminhando proposta de que a Assembleia Geral faça uma revisão 

em sua decisão a respeito da divisão de custos com o Programa de Educação 

Continuada; AG 009/09 - Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 

23/4/2009, encaminhando documento do Sínodo Minas Gerais, com recursos 

extraordinários da IPI de São José do Rio Pardo e do Rev. Éber Bittencourt; AG 

010/09 - Do Sínodo Minas Gerais, de 6/5/2009, solicitando a regularização da 

participação de missionários e evangelistas no Programa de Educação 

Continuada; AG 014/09 - Do Sínodo Meridional, de 11/6/2009, encaminhando 

proposta de parceria com a Secretaria de Evangelização da IPI do Brasil; AG 

015/09 - Do Sínodo Meridional, de 11/6/2009, encaminhando proposta de 

planejamento estratégico do Projeto Semeando; AG 017/09 - Do Sínodo Minas 

Gerais, de 17/6/2009, encaminhando documento do Presbitério São Paulo-Minas 

a respeito de processo movido pelo Rev. Éber Bittencourt; AG 018/09 - Do Sínodo 

Sudoeste Paulista, de 20/6/2009, encaminhando duas propostas: 1) A respeito de 

procedimento a ser adotado nas transações imobiliárias da IPI do Brasil; 2) 

Nomeação de comissão especial para analisar o projeto, as contas e os contratos 

de reforma do Edifício 31 de Julho; AG 020/09 - Do Sínodo Oeste Paulista, de 

24/6/2009, encaminhando proposta de alteração do Código Disciplinar da IPI do 

Brasil; AG 021/09 - Do Sínodo Brasil Central, de 25/6/2009, encaminhando 

solicitação de doação de propriedade em Cuiabá, MT, onde funcionou o CTM 

Centro Oeste; AG 022/09 - Do Sínodo Brasil Central, de 25/6/2009, encaminhando 

solicitação de regularização de posse de dois lotes urbanos em Pimenta Bueno, 

RO; AG 025/09 - Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 25/6/2009, 

encaminhando relatório da Comissão Especial para Elaboração de Conceito de 



Missão Integral; AG 029/09 - Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 

25/6/2009, encaminhando proposta de regulamentação do Artigo 111, Inciso XI, 

da Constituição da IPI do Brasil; AG 030/09 - Da Comissão Executiva da 

Assembleia Geral, de 25/6/2009, encaminhando proposta de regulamentação do 

Artigo 112 da Constituição da IPI do Brasil; AG 031/09 - Da Comissão Executiva 

da Assembleia Geral, de 25/6/2009, encaminhando proposta a respeito da 

questão dos direitos de pessoas que estão no exercício de vocação religiosa 

(pastores e missionários); AG 032/09 - Da Comissão Executiva da Assembleia 

Geral, de 25/6/2009, encaminhando informação, solicitação e proposta a respeito 

do levantamento das decisões do Supremo Concílio; AG 033/09 - Da Comissão 

Executiva da Assembleia Geral, de 25/6/2009, encaminhando proposta de 

regulamentação a respeito de transferência de igrejas; AG 034/09 - Da Comissão 

Executiva da Assembleia Geral, de 25/6/2009, encaminhando proposta de 

alteração dos Artigos 80 e 128 da Constituição da IPI do Brasil; AG 036/09 - Da 

Coordenação Nacional do Projeto Semeando, de 25/6/2009, encaminhando 

relatório; AG 037/09 - Da Comissão Especial para Elaboração de Declaração da 

IPI do Brasil a respeito do Homossexualismo, de 25/6/2009, encaminhando 

relatório; AG 038/09 - Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 25/6/2009, 

encaminhando documentos do Sínodo Sul de São Paulo, procedentes de seus 

presbitérios, solicitando a dissolução do referido sínodo; AG 039/09 - Da 

Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 25/6/2009, encaminhando consulta 

do Sínodo Oeste Paulista sobre bases bíblicas e históricas para suspensão de 

participação na santa ceia de membro sob disciplina; AG 043/09 - Da Secretaria 

Geral, de 25/6/2009, encaminhando relatório da Comissão Executiva da 

Assembleia Geral referente ao período de janeiro de 2007 a junho de 2009 

(Decisão: Todo o relatório foi aprovado, com uma única exceção: a de não 

autorização da doação de dois apartamentos pertencentes IPI do Brasil ao 

Presbitério do Ceará, conforme solicitação encaminhada à Comissão Executiva 

pelo Sínodo Setentrional); AG 044/09 - Da Comissão Permanente de Exame de 

Contas e Auditoria, de 26/6/2009, encaminhando relatório referente ao ano de 

2008; 2) Documento AG 001/10 - Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, 



de 10/2/2010, encaminhando proposta de reestudo dos documentos legais da IPI 

do Brasil; 3) Documento AG 002/10 - Da Diretoria da Assembleia Geral, de 

10/2/2010, encaminhando proposta a respeito da bandeira oficial da IPI do Brasil. 

4) Documento AG 003/10 - Da Comissão Especial nomeada para regulamentar o 

parágrafo 1º do Artigo 37 da Constituição da IPI do Brasil apresentando relatório. 

DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário geral; Rev. 

Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro geral; Presb. Walter Signorini, administrador 

geral; Rev. Abival Pires da Silveira, pastor emérito da 1ª IPI de São Paulo; e Rev. 

Valdinei Aparecido Ferreira, pastor titular da 1ª IPI de São Paulo. CULTO: Passa-

se à celebração do Culto de Abertura, com a proclamação da Palavra pelo Rev. 

Assir Pereira. Após o culto, saudaram o concílio os Revs. Abival Pires da Silveira e 

Valdinei Aparecido Ferreira, respectivamente pastor emérito e pastor titular da 1ª 

IPI de São Paulo. HORÁRIO DAS SESSÕES: Dia 25 – Quinta-Feira: Das 19h00 

às 22h00; Dias 26 e 27 – Sexta-Feira e Sábado: Das 8h00 às 12h30; das 14h00 

às 18h30; das 20h00 às 22h00. RESOLUÇÕES: Quanto ao Documento AG 

003/09 (Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 17/4/2008, 

encaminhando proposta de reestudo da regulamentação da reciclagem acadêmica 

e de comissão para elaborar nova proposta), decide: 1) Promover reestudo da 

regulamentação da reciclagem acadêmica de candidatos graduados por outras 

instituições teológicas (Art. 47, Parágrafo 1º, da Constituição da IPI do Brasil); 2) 

Nomear a seguinte comissão para elaborar nova proposta de regulamentação da 

reciclagem acadêmica: Revs. Paulo de Melo Cintra Damião (relator), Silas de 

Oliveira, Áureo Rodrigues de Oliveira, Gerson Correia de Lacerda, Jean Carlos 

Selleti, Valdinei Aparecido Ferreira e Diretoria da Fundação Eduardo Carlos 

Pereira; 3) Determinar que a comissão apresente seu relatório na próxima reunião 

da Assembleia Geral. Quanto aos Documentos AG 009/09 E AG 017/09 (Da 

Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 23/4/2009, encaminhando 

documentos do Sínodo Minas Gerais, com recursos extraordinários da IPI de São 

José do Rio Pardo e do Rev. Éber Bittencourt, bem como do Presbitério São 

Paulo-Minas a respeito do mesmo processo), considerando: 1) A recepção de 

documentação do recorrente, desistindo de todos os recursos interpostos; 2) O 



consentimento do recorrido à recepção da referida documentação do recorrente; 

3) O Art. 6º, § 1º, do Regimento Interno da Assembleia Geral estabelece que: “Os 

documentos mencionados no inciso IV, salvo os casos excepcionais, deverão ser 

encaminhados à Secretaria Geral pelo menos 15 dias antes da data da reunião”, e 

que a petição de desistência enquadra-se na excepcionalidade, podendo, pois, ser 

conhecida pela Assembleia Geral; decide: Encerrar o processo, por desistência 

voluntária do recorrente. Quanto ao Documento AG 020/09 (Do Sínodo Oeste 

Paulista, de 24/6/2009, encaminhando proposta de alteração do Código Disciplinar 

da IPI do Brasil), considerando que: 1) Existe uma clara diferença intrínseca entre 

as funções de ministros, membros e oficiais da igreja; 2) Essa diferença é natural 

e, por este motivo, não há injustiça nela, devendo ser cada um tratado de acordo 

com a especificidade de sua função;  3) O ministro deve ser reconduzido à 

plenitude de seus direitos de maneira gradual, dando provas em cada etapa de 

que faz jus à etapa seguinte; 4) O mesmo não ocorre com os membros e oficiais 

da igreja, que não possuem as mesmas responsabilidades dos ministros; 5) O 

Código Disciplinar está correto ao determinar as medidas cabíveis em cada caso 

especificamente; decide: Rejeitar a proposta de alteração do Código Disciplinar da 

IPI do Brasil encaminhada pelo Sínodo Oeste Paulista. Quanto ao Documento AG 

029/09  (Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 25/06/2009, 

encaminhando proposta de regulamentação do Artigo 111, XI, da Constituição da 

IPI do Brasil), considerando que a proposta da Comissão Executiva: 1) Não é, de 

fato, uma regulamentação, mas, sim, uma emenda à Constituição, a qual teria de 

ser submetida ao devido processo de aprovação; 2) Inibe a formação de novas 

lideranças em nossa igreja, fato este que é salutar para a vida eclesiástica; 3) Da 

maneira como foi concebida, fere o principio federativo, alicerce do 

presbiterianismo, uma vez que esta matéria é de competência dos sínodos, a 

quem cabe eleger os seus representantes e substituí-los conforme sua 

necessidade; decide: Rejeitar a proposta de regulamentação do Artigo 111, Inciso 

XI, da Constituição da IPI do Brasil, encaminhada pela Comissão Executiva da 

Assembleia Geral. Quanto ao Documento AG 030/09 (Da Comissão Executiva da 

Assembleia Geral, de 25/6/2009, encaminhando proposta de regulamentação do 



Artigo 112 da Constituição da IPI do Brasil), decide: Aprovar a seguinte 

regulamentação do Artigo 112 da Constituição da IPI do Brasil: 1) A reunião 

ordinária do Sínodo será realizada nos três primeiros meses do ano; 2) O mandato 

das diretorias eleitas no segundo semestre de 2009 será prorrogado até o início 

do ano seguinte ao término de seu mandato.  Quanto ao Documento AG 031/09 

(Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 25/6/2009, encaminhando 

proposta a respeito da questão dos direitos de pessoas que estão no exercício de 

vocação religiosa, isto é, pastores e missionários), decide: A respeito da questão 

dos direitos de pessoas que estão no exercício de vocação religiosa (pastores e 

missionários): 1) Ficam assegurados os seguintes direitos mínimos: a) côngrua 

mensal; b) abono de final de ano no valor de uma côngrua; c) descanso semanal; 

d) pecúlio pastoral depositado mensalmente; e) descanso de 30 (trinta) dias após 

completar um ano na atividade pastoral ou missionária, como seu mês “sabático”; 

f) direito à licença-médica; g) direito à licença-maternidade. 2) Quaisquer outros 

benefícios estão sujeitos à negociação entre as partes. 3) A regulamentação a 

respeito de tais direitos será estabelecida pela Comissão Executiva da Assembleia 

Geral. Quanto ao Documento AG 033/09 (Da Comissão Executiva da Assembleia 

Geral, de 25/6/2009, encaminhando proposta de regulamentação a respeito de 

transferência de igrejas), decide: Estabelecer a seguinte regulamentação sobre 

transferência de igrejas, conforme Inciso VI, do Artigo 98, da Constituição da IPI 

do Brasil: 1) Quando uma igreja desejar transferir-se para a jurisdição de outro 

presbitério, deverá justificar a transferência apresentando motivos relevantes; 2) 

Quando se justificar a mudança para um presbitério de jurisdição de outro sínodo, 

o sínodo a que pertence o presbitério de origem deverá homologar a transferência;  

3) A transferência que não se enquadrar nessas condições poderá ocorrer desde 

que haja entendimento entre os sínodos que têm jurisdição sobre os presbitérios 

envolvidos. Quanto ao Documento AG 034/09 (Da Comissão Executiva da 

Assembleia Geral, de 25/6/2009, encaminhando proposta de alteração dos Artigos 

80 e 128 da Constituição da IPI do Brasil), decide: Dar os passos para aprovação 

das seguintes emendas na Constituição da IPI do Brasil: 1) Suprimir a expressão 

“parágrafo único do” existente no Parágrafo 2º do Artigo 80 (considerando a 



inexistência de parágrafos no Artigo 111); 2) Adotar a seguinte redação para o 

Artigo 128: “A Igreja terá um Secretário Geral, um Tesoureiro Geral e um 

Administrador Geral, cujas atribuições são definidas no seu Estatuto, escolhidos 

dentre ministros e presbíteros da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil que, 

quando não representarem seus concílios, terão assento na Assembleia Geral e 

na sua Comissão Executiva, com direito a voz” (considerando o estabelecimento 

da função de Administrador Geral). LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: A 

presente ata foi lida e aprovada. ENCERRAMENTO:  A sessão foi encerrada às 

21h50, com oração pelo Rev. José Arno Tossini e bênção pelo presidente. Para 

constar, eu, Rev. Ézio Martins de Lima, 1º secretário, lavrei a presente ata e a 

assino juntamente com os demais membros da diretoria presentes a esta sessão. 
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ATA DA SEGUNDA SESSÃO DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010 

 

DATA, HORA E LOCAL:  Dia 26 de fevereiro de 2010, com início às 8h00, no 

templo da 1ª Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, à rua Nestor 

Pestana, 152, São Paulo, SP.  PRESIDENTE:  Rev. Assir Pereira;  SECRETÁRIO: 

Rev. Ézio Martins de Lima.   VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: REPRESENTAÇÃO 

SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitério ABC: Revs. Abimael Lara e 

Marcos Nunes da Silva; Presbs. Eleni Rodrigues Mender Rangel e José Geraldo 

de Almeida; Presbitério Ipiranga: Revs. Adilson de Souza Filho e Assir Pereira; 

Presbs. Ismael Cândido Mello e Ricardo Heumuth Benedetti; Presbitério Litoral 

Paulista: Revs. Helinton Rodrigo Paes Zanini e Marcos Paulo Monteiro da Cruz 

Bailão; Presbs. João Batista Ribeiro de Barros e João Luis da Silva; Sínodo Brasil 

Central: Presbitério Brasil Central: Rev. Edson Tadeu Duran; Presbitério Distrito 

Federal: Revs. Ézio Martins de Lima e Silas Silveira; Presbs. Jairo Santos Cabral e 

Marcos Aurélio Alves Jorge; Presbitério Mato Grosso: Revs. João Batista Azevedo 

e José Drailton da Silva; Presbitério Rondônia: Rev. Joaquim Francisco Ribeiro 

Neto; Sínodo Meridional: Presbitério Catarinense: Revs. Casso Mendonça Vieira e 

Euclides Luiz do Amaral; Presb. Itamar Murback; Presbitério Londrina: Revs. João 

Luis Simoneti e Leonardo Mendes Neto; Presba. Henriqueta Rose Rosa; 

Presbitério Sul do Paraná: Revs. Carlos Fernandes Meier e Jean Carlos Selleti; 

Sínodo Minas Gerais: Presbitério: São Paulo-Minas: Revs. Alessandro Leonardo 

Rodrigues Silva e Antônio Teotônio da Silva; Presbs. Maurílio Clóvis dos Santos e 

Umbelina Bologna; Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. Ablandino Saturnino de 

Souza e Diogo Santana Rocha; Presb. Nicanor Lange Filho; Presbitério Sul de 

Minas: Revs. Alex Sandro dos Santos e Zaru Cassiano; Presbs. Carlos Emerick 

Eler e Daniel Caixeta Policarpo; Sínodo Nordeste: Presbitério Bahia: Rev. Nenrod 

Douglas Oliveira Santos; Presbitério Nordeste: Rev. Kleber Nobre Queiroz; Presb. 

Márcio Alexandre Borges da Silva; Presbitério Pernambuco: Rev. Laércio Oscar 

da Silva Junior; Presb. Assuero Guerra Moura; Presbitério Sergipe: Rev. Jorlan 



Carneiro Rodrigues de Freitas; Presb. Rivaldo Oliveira Dantas; Sínodo Norte 

Paulistano: Presbitério Bandeirante: Revs. Fernando Bortolleto Filho e Shirley 

Maria dos Santos Proença; Presbs. Wagner Jardim da Costa e Walter de Jesus 

Alves; Presbitério Freguesia: Revs. Carlos Augusto Prado de Oliveira e Wellington 

Ribeiro; Presbs. Brivaldo Brasilino Bueno e Moacir Benvindo de Carvalho; 

Presbitério Santana: Revs. Eli Marques e Emerson Ricardo Pereira dos Reis; 

Presbs. Leandro de Proença Lopes e Valter de Toledo; Sínodo Ocidental: 

Presbitério Araraquarense: Revs. Francisco de Paiva Lima Neto e Otoniel dos 

Santos; Presbs. Márcio de Carvalho e Roberto de Oliveira; Presbitério Campinas: 

Revs. José Arno Tossini e Márcio Miranda de Oliveira; Presb. Luiz Ribeiro da 

Silva; Presbitério Noroeste Paulista: Revs. Antônio Carlos Alves e Antônio de 

Oliveira Faria; Presb. Abedias Queiroz Ribeiro; Presbitério Oeste: Revs. Émerson 

Orenha e Wanderley Maciel Kirilov; Presbs. Donisete Martins Ruiz e Robson 

Timoteo Damasceno; Presbitério Rio Preto: Revs. Gilbean Francis Aguiar Ferraz e 

Valdir Brisola de Almeida; Presbs. Adão da Costa Morais e André Ferreira 

Barbosa; Sínodo Oeste Paulista: Presbitério Assis: Revs. Flávio Ribeiro de Oliveira 

e Hélio Osmar Fernandes; Presbs. Doralice Ribeiro Simoneti e Nilce Ferreira da 

Silva Correia; Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. Agnaldo Pereira Gomes e 

Luiz Carlos Binhardi; Presbas. Celma Cristina Chaves Muñoz e Felícia Forte 

Sobrinha; Presbitério Presidente Prudente: Revs. Leandro Mazini; Presbs. Antônio 

Marcos Gonçalves e Walter Signorini; Sínodo Osasco: Presbitério Carapicuíba: 

Revs. Janailton dos Reis Santos e Rubens Franco Lacerda; Presbs. Mário 

Aparecido Araújo e Salmo Henrique da Silva; Presbitério Novo Osasco: Revs. 

Eliseu Fonda da Silva e Wagner Roberto Mango; Presb. Neumar Cavalcante de 

Assis; Presbitério Osasco: Revs. Jairo Camilo e Paulo César de Souza; Presbs. 

Eduardo Gouvêa Mendonça e Levy Von Sohsten Resende; Sínodo Rio - São 

Paulo: Presbitério Fluminense: Rev.  Cleber Coimbra Filho; Presb. Lourival Tosta 

Neves; Presbitério Rio Sul: Revs. Antônio Elias Cotrim Thuler e Marcos Paulo de 

Oliveira; Presb. Luis Eduardo de Lima Ferreira; Presbitério Vale do Paraíba: Revs. 

Edmur José de Souza e Enilson Elias de Castro Monteiro; Presbs. Honélio 

Caetano Rodrigues e Jackson dos Santos; Sínodo São Paulo: Presbitério Leste 



Paulistano: Revs. Nilo Sérgio da Silva e Roberto Viani; Presbs. Ezequiel Almeida 

Bartolomeu e Reginaldo Almeida Martins de Áquila; Presbitério Paulistano: Revs. 

Gilberto dos Santos Rodrigues e Venício Nogueira; Presbs. Abnaziel Ricardo de 

Freitas e William Ramos; Presbitério São Paulo: Revs. Filippo Blancato e Íris Marli 

Hansen; Presb. Alexandre do Vale Bon; Sínodo Setentrional: Presbitério 

Amazonas: Revs. Cláudio Fernando Reinaldet e Valdeilson Casimiro de Oliveira; 

Presbitério Ceará: Rev. Flávio Ferreira Façanha; Presbitério Norte: Rev. Jersem 

Rodrigues Simões; Sínodo Sudoeste Paulista: Presbitério Botucatu: Revs. Clayton 

Leal da Silva e João Luiz Furtado; Presbs. Celso Vieira e Nelson Silva Lara; 

Presbitério Central Paulista: Revs. Kleuber Leal da Silva e Paulo César Barros 

Monteiro; Presbs. Noêmia Antunes Nascimento e Varlino Mariano de Souza; 

Presbitério Ourinhos: Revs. Ary Sérgio Abreu Mota e Marcos Gomes; Presbs. 

Moisés da Silva Nogueira e Oswaldo Brito de Moraes; Sínodo Sul de São Paulo: 

Presbitério Sorocaba: Revs. Edson Alcântara e Heitor Beranger Júnior; Presbs. 

Oswaldo Pelegrini Fantasia e Valter Nielsen; Presbitério Sul de São Paulo: Revs. 

Ezequias Pires de Camargo e José Antônio Aparecido Calaça; Presbs. Israel José 

Rodrigues e Ruth de Almeida Cubas Ribeiro; Presbitério Votorantim: Rev. Mauro 

Antunes; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presbitério Arapongas: Revs. Audenir 

Almeida Cristófano e Jayme Martins de Camargo Júnior; Presb. João Batista de 

Moura; Campo Grande Presbitério Campo Grande: Rev. Raul Hamilton de Souza; 

Presb. Walter Ferreira de Oliveira Filho; Presbitério Maringá: Revs. Eduardo 

Cristiano Vaine Cordeiro e Lincoln Fernandes Falcioni Pinesso; Presbs. Deodato 

Aparecido Soares e Djalma Bastos César; Presbitério Mato Grosso do Sul: Rev. 

Ezequiel Luz; Presb. Jésu Emerick Guimarães; Presbitério Norte do Paraná: Revs. 

Reinaldo Almeida dos Santos e Uriel Silveira; Presbs. Elias Cesar Nascimento 

Ferreira e Moacir Enos Rosa; Presbitério Oeste do Paraná: Revs. Artêmio Langue 

Pauluci Júnior e Ruben Samuel Rodriguez Nieto; Presbs. Dejair Palma e Joelson 

Gonzaga Cunha. AUSENTES: Presbitérios Paranaense e Rio de Janeiro. 

QUORUM:  Havendo quorum, com a presença de  91 ministros e 71 presbíteros, 

totalizando 162 representantes e com a representação de  todos os sínodos, o 

presidente declarou aberta a 2ª Sessão da 2ª Reunião Extraordinária da 



Assembleia Geral da IPI do Brasil, do Exercício 2007-2010.  DEMAIS 

PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário geral;  Rev. Aury Vieira 

Reinaldet, tesoureiro geral; Presb. Walter Signorini, administrador geral; Presb. 

Caleb Soares, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que apresentou seu livro sobre 

Igrejas Presbiterianas Centenárias: “150 anos de paixão missionária – o 

presbiterianismo no Brasil”; e Rev. Mário Ademar Fava, assessor jurídico da IPI do 

Brasil.    DEVOCIONAL - Passa-se à reunião devocional, dirigida pelo Rev. 

Gerson Correia de Lacerda e Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel, seguida do 

lançamento do livro do Presb. Caleb Soares, que fez breve apresentação do 

mesmo. RESOLUÇÕES:  Quanto aos Documentos AG 004/09 (Da Comissão 

Executiva da Assembleia Geral, de 14/1/2009, encaminhando proposta de 

regulamentação para inclusão de missionários da Secretaria de Evangelização no 

Programa de Educação Continuada) e AG 010/09 (Do Sínodo Minas Gerais, de 

6/5/2009, solicitando a regularização da participação de missionários e 

evangelistas no Programa de Educação Continuada), decide: 1) Não aprovar a 

inclusão de missionários e evangelistas no Programa de Educação Continuada de 

Ministros da IPI do Brasil, tendo em vista as especificidades de cada ministério; 2) 

Determinar que a Secretaria de Evangelização e a Secretaria de Educação 

Teológica elaborem um programa de educação continuada com conteúdo 

apropriado para missionários e evangelistas da IPI do Brasil, o qual deverá ser 

desenvolvido a cada dois anos; 3) Estabelecer que as despesas de participação 

nesse programa específico dos missionários da Secretaria de Evangelização 

ficarão por conta da referida secretaria e as despesas dos demais missionários, 

por conta dos concílios aos quais estiverem servindo; 4) Estabelecer que a 

participação dos missionários da Secretaria de Evangelização nesse programa 

será obrigatória e a participação dos demais missionários será facultativa. Quanto 

ao Documento AG 005/09 (Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 

14/1/2009, encaminhando proposta de que a Assembleia Geral faça uma revisão 

em sua decisão a respeito da divisão de custos com o Programa de Educação 

Continuada), decide: 1) Rejeitar a proposta de revisão de decisão da Assembleia 

Geral a respeito da divisão dos custos com o Programa de Educação Continuada, 



estudando a participação dos pastores e missionários na cobertura de tais custos; 

2) Manter a atual regulamentação a respeito da divisão de custos com o Programa 

de Educação Continuada, que está assim estabelecida: “Os custos com a 

realização dos cursos do programa de educação continuada correrão por conta 

dos Sínodos em comum acordo com os Presbitérios (despesas de viagem dos 

ministros participantes, alimentação e hospedagem) e da Assembleia Geral 

(transporte e remuneração dos professores)”. Quanto ao Documento AG 014/09  

(Do Sínodo Meridional, de 11/6/2009, encaminhando proposta de parceria com a 

Secretaria de Evangelização da IPI do Brasil), decide: Encaminhar à Secretaria de 

Evangelização, recomendando prioridade na análise da viabilidade do 

estabelecimento de parceria financeira com o Presbitério Sul do Paraná, via 

Sínodo Meridional. Quanto ao Documento AG 015/09 (Do Sínodo Meridional, de 

11/6/2009, encaminhando proposta de planejamento estratégico do Projeto 

Semeando), decide: 1) Tomar conhecimento do planejamento estratégico do 

Projeto Semeando do Sínodo Meridional; 2) Registrar voto de apreciação ao 

Sínodo Meridional pela elaboração de seu planejamento estratégico preparado em 

consonância com o Projeto Semeando da IPI do Brasil. Quanto ao Documento AG 

021/09 (Do Sínodo Brasil Central, de 25/6/2009, encaminhando solicitação de 

doação de propriedade em Cuiabá, MT, onde funcionou o CTM Centro Oeste), 

decide: 1) Autorizar a venda da propriedade em Cuiabá, MT, onde funcionou o 

CTM Centro Oeste, e aplicar os recursos obtidos em projetos missionários dos 

Presbitérios Mato Grosso e Rondônia. O referido imóvel está registrado no 

Cartório do Segundo Ofício, sob número 39.909, daquela capital, com as 

seguintes características: área de terra com 12 hectares e 4.115 metros quadros, 

que se encontra dentro dos seguintes limites: confinando ao oeste, com o Rio 

Coxipó; ao norte, com Dr. Teotini de tal; ao sul, com propriedade dos Oficiais da 

Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e aos fundos com a estrada que 

demanda do Tijucal, localizada a 19 km da Capital; 2) Requisitar dos Presbitérios 

Mato Grosso e Rondônia projetos circunstanciados direcionados para a ação 

missionária; 3) Determinar que a aplicação dos recursos seja acompanhada pelo 

Sínodo Brasil Central; 4) Autorizar o presidente da Assembleia Geral a assinar os 



documentos referentes à venda da propriedade em Cuiabá, MT. Quanto ao 

Documento AG 022/09 (Do Sínodo Brasil Central, de 25/6/2009, encaminhando 

solicitação de regularização de posse de dois lotes urbanos em Pimenta Bueno, 

RO), decide: 1) Autorizar a venda de dois lotes urbanos situados no município de 

Pimenta Bueno, RO, situados no Setor 02, Quadra 65, Lotes 1 e 2, com frente de 

27,5m, perímetro de 120m, área total de 893,75 metros quadrados, na av. Flávio 

da Silva Daltro, esquina com a rua Washington Luiz, no bairro Jardim das 

Oliveiras; 2) Autorizar o presidente da Assembleia Geral a outorgar procuração ao 

Rev. Ovídio Eliseu do Amaral, ministro religioso, casado, nascido em 10/5/1950, 

em Birigui, SP, filho de João Batista do Amaral e de Maria Cassimira do Amaral, 

RG 249920, SSP/MS, CPF 348.855,289-68, residente na Av. JK, 1.231, Bairro 

Novo Horizonte, Cacoal, RO, para a regularização da venda. Quanto ao 

Documento AG 025/09 (Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 

25/6/2009, encaminhando relatório da Comissão Especial para Elaboração de 

Conceito de Missão Integral), considerando: 1) A extensão do documento; 2) O 

árduo e dedicado trabalho da comissão que o elaborou; decide: Nomear a 

seguinte Comissão Especial para ler o documento com atenção e emitir parecer 

para apreciação na próxima reunião ordinária da Assembleia Geral: Revs. Antônio 

Carlos Alves (relator), Fernando Bortolleto Filho, Emerson Ricardo Pereira dos 

Reis, Alessandro Leonardo Rodrigues Silva, Hélio Osmar Fernandes, Paulo César 

Barros Monteiro e Silas de Oliveira, e Presb. Luiz Carlos Morosini. Quanto ao 

Documento AG 032/09 (Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 

25/6/2009, encaminhando informação, solicitação e proposta a respeito do 

levantamento das decisões do Supremo Concílio), decide: 1) Quanto ao 

andamento do trabalho de levantamento das decisões do Supremo Concílio, 

lamentar a ausência de um relatório formal a seu respeito; 2) Conceder mais 

tempo para a conclusão do trabalho; 3) Nomear Comissão Especial integrada 

pelos Revs. Paulo César de Souza (relator), Leontino Farias dos Santos, José 

Ilson Venâncio e Gerson Correia de Lacerda para  exame das decisões e 

apresentação de relatório a respeito delas. Quanto Documento AG 038/09 (Da 

Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 25/6/2009, encaminhando 



documentos do Sínodo Sul de São Paulo, procedentes de seus presbitérios, 

solicitando a dissolução do referido sínodo), decide: 1) Intervir no Sínodo Sul de 

São Paulo e nomear a seguinte Comissão Interventora: Revs. Gessé Moraes de 

Araújo (relator), Carlos Barbosa, Adilson de Souza Filho e Silas Silveira, e Presbs. 

Moacir Benvindo de Carvalho e Walter Signorini; 2) Determinar que a Comissão 

Executiva supervisione o trabalho da Comissão Interventora; 3) Determinar que a 

Comissão  Interventora apresente seu relatório na próxima reunião ordinária da 

Assembleia Geral. Registro de votos contrários: Rev. Mauro Antunes, do 

Presbitério Votorantim; Rev. Ezequias Pires de Camargo, do Presbitério Sul de 

São Paulo, “pois não há hoje nenhuma questão legal para tal intervenção”; Rev. 

Heitor Beranger Júnior, do Presbitério Sorocaba; Rev. Edson Alcântara, do 

Presbitério Sorocaba; e Presb. Valter Nielsen, do Presbitério Sorocaba. Quanto ao 

Documento AG 039/09 (Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 

25/6/2009, encaminhando consulta do Sínodo Oeste Paulista sobre bases bíblicas 

e históricas para suspensão de participação na santa ceia de membro sob 

disciplina), decide: 1) Nomear a seguinte Comissão Especial para estudar as 

bases bíblicas e históricas para suspensão de participação na santa ceia de 

membro sob disciplina, determinando que apresente relatório sobre o assunto na 

próxima reunião ordinária da Assembleia Geral: Revs. Shirley Maria dos Santos 

Proença (relatora), Paulo César de Souza e Gilberto dos Santos Rodrigues, e 

Presb. Moacir Enos Rosa, Roberto de Oliveira e Luiz Ribeiro da Silva. Quanto ao 

Documento 018/09 (Do Sínodo Sudoeste Paulista, de 20/6/2009, encaminhando 

duas propostas: 1) A respeito de procedimento a ser adotado nas transações 

imobiliárias da IPI do Brasil; 2) Nomeação de comissão especial para analisar o 

projeto, as contas e os contratos de reforma do Edifício 31 de Julho), decide: 1) 

Arquivar a primeira parte do documento (a respeito de procedimento a ser adotado 

nas transações imobiliárias da IPI do Brasil); 2) Deixar sobre a mesa a segunda 

parte (nomeação de comissão especial para analisar o projeto, as contas e os 

contratos de reforma do Edifício 31 de Julho) para apreciação em conjunto com o 

parecer da Comissão de Auditoria e do Escritório de Engenharia relativo às contas 

das despesas efetuadas na reforma do Edifício 31 de Julho, que deverá ser 



apresentado na próxima reunião da Assembleia Geral. Quanto ao Documento AG 

043/09 (Da Secretaria Geral, de 25/6/2009, encaminhando relatório da Comissão 

Executiva da Assembleia Geral referente ao período de janeiro de 2007 a junho de 

2009, cujas decisões foram referendadas pela Assembleia Geral reunida em 

Bauru, em 19/6/2009, com exceção da não autorização de doação de imóveis do 

Seminário de Fortaleza ao Presbitério do Ceará), considerando que: 1) A IPI do 

Brasil é proprietária de dois apartamentos em Fortaleza, CE, adquiridos com 

recursos oferecidos por igrejas presbiterianas dos Estados Unidos; 2) A intenção 

dos doadores era a de colaborar com a educação teológica oferecida pela IPI do 

Brasil na região; 3) Por decisão da Assembleia Geral, o Seminário de Fortaleza 

encerrou suas atividades; 4) O CTM Nordeste necessita de espaço para seu 

funcionamento; decide: 1) Vender dois apartamentos da IPI do Brasil na cidade de 

Fortaleza, Ceará, a saber: Apartamento 406, Bloco E, da Rua Álvaro Fernandes, 

243, Bairro Damas, conjunto residencial Parque Atlântico, Matrícula 43.632; 

Apartamento 402, Bloco D, Rua Álvaro Fernandes, 243, Bairro Damas, conjunto 

residencial Parque Atlântico, Matrícula 43.541; 2) Aplicar os recursos obtidos na 

aquisição de imóveis em nome da IPI do Brasil para serem utilizados na educação 

teológica desenvolvida pelo CTM Nordeste, em Natal, RN; 3) Autorizar o 

presidente da Assembleia Geral a assinar a documentação de venda dos referidos 

apartamentos da IPI do Brasil em Fortaleza, CE. Quanto ao Documento AG 

036/09 (Relatório da Coordenação Nacional do Projeto Semeando), decide: Tomar 

conhecimento. Quanto ao Documento AG 0037/09 (Relatório da Comissão 

Especial para Elaboração de Declaração da IPI do Brasil a respeito da 

Homossexualidade),  decide: 1) Tomar conhecimento do relatório apresentado; 2) 

Determinar que a Comissão Executiva da Assembleia Geral nomeie nova 

comissão especial para continuar o trabalho de elaboração de declaração da IPI 

do Brasil a respeito da homossexualidade e apresentar relatório na próxima 

reunião da Assembleia Geral; 3) Encaminhar manifestação contrária da IPI do 

Brasil ao Projeto de Lei 122, que se encontra no Senado Federal. Quanto ao 

Documento AG 003/10 (Da Comissão Especial nomeada para regulamentar o 

parágrafo 1º do Artigo 37 da Constituição da IPI do Brasil apresentando relatório), 



decide: Estabelecer a seguinte regulamentação ao Parágrafo 1º do Artigo 37 da 

Constituição da IPI do Brasil: “A disponibilidade ativa é concedida aos ministros 

que não estejam no pastorado de uma igreja de sua jurisdição, nem no exercício 

oficial de qualquer outra atividade eclesiástica ou administrativa que atenda aos 

interesses da denominação, sem ônus obrigatório para o presbitério.” A 

disponibilidade ativa é decidida pelo Presbitério por sua própria iniciativa. Ela 

poderá ocorrer quando o Presbitério não tiver campo para o ministro ou quando o 

ministro não esteja no exercício oficial de qualquer outra atividade eclesiástica ou 

administrativa de interesse da denominação. Atividades eclesiásticas de interesse 

à denominação são aquelas que, embora não estando num contexto local, sejam 

de interesse ao Reino de Deus. Assim, o Presbitério deverá avaliar a atividade que 

o ministro está ou estará exercendo fora de sua jurisdição no contexto de utilidade 

para o Reino de Deus e que impeça o obreiro de assumir o pastorado de uma 

igreja local. São exemplos dessas atividades os Serviços de Capelania, o 

pastorado ou obra missionária em Igrejas de confissão cristã reformada, a 

complementação de capacitação na Educação Teológica, desde que exija 

dedicação plena. Atividades administrativas de interesse à denominação são 

aquelas de benefício direto ou indireto ao povo de Deus na área eclesiástica ou 

pública, que impeçam o ministro de exercer o pastorado de uma igreja local. São 

exemplos de atividades administrativas eclesiásticas o exercício da Presidência da 

AG, da Secretaria Geral, Tesouraria e Administração Geral da IPIB, a Direção de 

Órgãos da Igreja, como a Associação Betel, Instituições da Igreja ou Evangélicas 

(Escolas, Hospitais, etc.) que requeiram dedicação exclusiva. São exemplos de 

atividades administrativas nas áreas públicas o exercício de atividades sociais e 

políticas, estas advindas do processo eletivo no Poder Legislativo (Deputado, 

Senador, Vereador), Executivo (Prefeito, Governador, Presidente da República, 

Secretário Municipal, Estadual ou Ministro de Estado) e na área do Poder 

Judiciário a função da Magistratura (esta impede que o Juiz presida Pessoa 

Jurídica), além de exercício de função em Sociedades de interesse público, como 

ONGs (desde que constatada a seriedade e a validade do seu trabalho na 

comunidade).” Quanto ao Documento AG 044/09 (Relatório da Comissão 



Permanente de Exame de Contas e Auditoria referente ao ano de 2008), 

considerando que os atos administrativos e financeiros da Diretoria da IPI do 

Brasil foram praticados com a devida observância estatutária vigente, decide: 

Aprovar as contas da Tesouraria da IPI do Brasil referentes ao ano de 2008. 

Quanto ao Documento AG 001/10 (Da Comissão Executiva encaminhando 

proposta de reestudo dos documentos legais da IPI do Brasil), decide: a) 

Suspender temporariamente o andamento do processo de aprovação e registro 

dos estatutos das igrejas locais; b) Determinar que a Comissão Executiva nomeie 

Comissão Especial de Estudos a respeito da necessidade de atualização e 

melhoria dos documentos legais da IPI do Brasil para evitar qualquer dúvida legal 

quanto ao funcionamento da forma presbiteriana de governo. Quanto ao 

Documento AG 002/10 (Da Diretoria da Assembleia Geral, encaminhando 

proposta a respeito da bandeira oficial da IPI do Brasil), decide: Aprovar o seguinte 

memorial descritivo da Bandeira da IPI do Brasil: A bandeira é um importante 

símbolo na comunicação visual da igreja. A bandeira oficial da IPI do Brasil é de 

concepção simples, com destaque à logomarca sobre um fundo de cor azul claro. 

Depois de ser aprovada pelo órgão competente, é necessário preservá-la, 

divulgando-a com as mesmas características. Não podendo ser alterada, nem na 

forma, nem na cor, nem nas tonalidades, nem na disposição dos símbolos visuais. 

Descrição geral - A bandeira da IPI do Brasil será azul com a logomarca da IPI do 

Brasil, conforme decisão tomada na 11ª Reunião do Supremo Concílio, realizada 

em São Paulo, de 25 a 30/1/1987, que estabeleceu o seguinte: “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 forma 

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”. A logomarca da IPI do 

Brasil deverá ser colocada exatamente no centro da bandeira, guardando-se a 

mesma distância entre os lados esquerdo e direito da logomarca, bem como entre 

a parte acima e abaixo da logomarca. A logomarca obedecerá às seguintes 

proporções em relação ao todo da bandeira: horizontalmente, a base da 

logomarca ficará a 6 módulos dos lados direito e esquerdo; verticalmente, as 

extremidades da logomarca ficarão a 1,5 módulo da parte acima e abaixo.  Cores 

As cores utilizadas são elementos de identificação da IPI do Brasil. Por essa razão 

é fundamental o respeito aos seus padrões. Na bandeira, seguir a Escala Europa, 

assim estabelecida: 

 C 0 M 0  Y 100  K 0 

 C 0 M 100  Y 100  K 0 

 C 100 M 0  Y 100  K 0 

 C 100 M 0  Y 0  K 0 

 C 20 M 0  Y 0  K 0 

 C 0 M 0  Y 0  K 100 

 

O fundo da bandeira será na cor azul  (C 20 M 0  Y 0  K 0). O portal gótico e a 

lombada da Bíblia serão na cor amarela (C 0 M 0  Y 100  K 0). A pomba, as 

páginas da Bíblia e o marcador de páginas serão na cor branca. A cruz céltica 

será na cor azul (C 100 M 0  Y 0  K 0). Os gravetos da sarça são na cor verde (C 

100 M 0  Y 100  K 0. As chamas da sarça são na cor vermelha (C 0 M 100  Y 100  

K 0). Todos os contornos das figuras da logomarca são na cor preta (C 0 M 0  Y 0  

K 100). Tamanho -  Para cálculo das dimensões, seguir-se-á o esquema oficial da 



bandeira brasileira, segundo a lei 8.421, de 11/5/1992, que estabelece o seguinte: 

Para cálculo das dimensões, tomar-se-á por base a largura desejada, dividindo-se 

esta em 14 partes iguais. Cada uma das partes será considerada uma medida ou 

módulo. O comprimento será de vinte módulos (20 módulos). Por exemplo: No 

caso de se desejar uma bandeira com 1,40m de largura, basta dividir 140cm por 

14 (resultado 10cm) e multiplicar por 20 (resultado 200cm); nesse caso, a 

bandeira ficará com 1,40m de largura por 2,00m de cumprimento.” Registro de 

votos contrários: Revs. Ézio Martins de Lima e Valdeilson Casimiro de Oliveira, e 

Presb. Assuero Guerra de Moura, por considerarem que a cor azul de fundo não é 

adequada. SUSPENSÃO E REINÍCIO DOS TRABALHOS: A sessão foi suspensa 

às 12h55, com oração Reva. Íris Marli  Hansen, e reiniciada às 14h45. 

REGISTROS DE GRATIDÃO A DEUS: 1) Pela calorosa recepção da 1ª IPI de São 

Paulo; 2) Pelos seminaristas da Faculdade de Teologia de São Paulo pelo 

trabalho voluntário na reunião; 3) Pela vida do Presb. Walter Signorini, pela sua 

disposição em atuar como administrador geral da IPI do Brasil; 4) Pelo trabalho 

desenvolvido pelos funcionários do Escritório Central durante a reunião. LEITURA 

E APROVAÇÃO DA ATA: A presente ata foi lida e aprovada. ENCERRAMENTO: 

A reunião foi encerrada às 20h55, com cântico do hino oficial da IPI do Brasil, com 

oração e bênção pelo Rev. Raul Hamilton de Souza. Para constar, eu, Rev. Ézio 

Martins de Lima, 1º secretário, lavrei a presente ata e a assino juntamente com os 

demais membros da diretoria presentes a esta sessão. 

 

 



ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI DO 

BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2011 

 

DATA, HORA E LOCAL: 11 de fevereiro de 2011, com início às 19h40min, no 

Auditório do Hotel Golden Park, Av. Vereador Edmundo Cardillo, 3.608, em Poços 

de Caldas, MG. PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: Rev. Ézio 

Martins de Lima. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: REPRESENTAÇÃO SINODAL: 

Sínodo Borda do Campo: Presbitério ABC: Revs. Abimael Lara e Marcos Nunes 

da Silva; Presbs. Eleni Rodrigues Mender Rangel e José Geraldo de Almeida; 

Presbitério Ipiranga: Revs. Adilson de Souza Filho e Assir Pereira; Presbs. Mizael 

Barbosa e Ricardo Heumuth Benedetti; Presbitério Litoral Paulista: Revs. Helinton 

Rodrigo Paes Zanini e Marcos Paulo Monteiro da Cruz Bailão; Presbs. João 

Batista Ribeiro de Barros; Sínodo Brasil Central: Presbitério Brasil Central: Revs. 

Arlindo Ribeiro Junior e Edson Tadeu Duran; Presbitério Distrito Federal: Revs. 

Marcelo Branco Aparecido e Rui de Araújo Lobo; Presbs. Osmar Pereira Braga; 

Marcos Aurélio Alves Jorge; Presbitério Rondônia: Rev. Joaquim Francisco Ribeiro 

Neto; Sínodo Meridional: Presbitério Catarinense: Rev. Marcio Marques, Revda. 

Regina Niura Silva do Amaral; Presbs. Itamar Murbach; Presbitério Londrina: 

Revs. João Luis Simonetti e João Marcos Martins Ribeiro; Presbas. Henriqueta 

Rose Rosa e Sonia Regina Machado da Rocha; Presbitério Paranaense: Revs. 

Anderson Pereira Gomes e Edmilson Severino Leite; Presbs. Célio Marques 

Luciano Gomes e Hélio Correia Silveira; Presbitério Sul do Paraná: Revs. Carlos 

Fernandes Méier e Jean Carlos Selleti; Presbs. Luiz Carlos Morosini e Salomão 

Bueno da Silva; Sínodo Minas Gerais: Presbitério São Paulo-Minas: Revs. 

Alessandro Leonardo Rodrigues Silva e Galdino Acácio Gomes da Silva; Presbs. 

Maurilio Clóvis dos Santos e Sérgio Ferreira de Lima; Presbitério Sudoeste de 

Minas: Revs. Ablandino Saturnino de Souza e Diogo Santana Rocha; Presbs. 

Mosart Ribeiro de Oliveira e Octacílio José de Assis; Presbitério Sul de Minas: 

Revs. Alex Sandro dos Santos e Zaru Cassiano; Presbs. Vitor Manoel Pereira da 

Silva Alves Correia; Sínodo Nordeste: Presbitério Bahia: Revs. Gesiel Melo Silva e 

Nenrod Douglas de Oliveira Santos; Presbitério Nordeste: Rev. Rubens Diender 



de Oliveira Lima; Presbitério Pernambuco: Revs. Frankes Rodrigo de Souza; 

Presb. Neilton Diniz Silva; Presbitério Sergipe: Presb. Jônatas Silva Meneses e 

Marcos Messias Sales; Sínodo Norte Paulistano: Presbitério Bandeirante: Rev. 

Leontino Faria dos Santos e Revda. Shirley Maria dos Santos Proença; Presbs. 

Wagner Jardim da Costa e Joel Pascoalino Ferrari; Presbitério Freguesia: Revs. 

Carlos Augusto Prado de Oliveira e Fabio Tavares Ribeiro; Presbs. Brivaldo 

Brasilino Bueno e Inailda Bicudo; Presbitério Santana: Revs. Emerson Ricardo 

Pereira dos Reis e José Rubens Lima Jardilino; Presbs. Neide Oliveira Barros e 

Valter de Toledo; Sínodo Ocidental: Presbitério Araraquarense: Rev. André Luiz 

do Amaral; Presbs. Márcio de Carvalho e Roberto de Oliveira; Presbitério 

Campinas: Revs. Edilson Batista Gomes e Maurício Silva de Araújo; Presbs. 

Djalma Terra Araújo e Luiz Ribeiro da Silva; Presbitério Noroeste Paulista: Revs. 

Antonio Carlos Alves e Antonio de Oliveira Faria; Presbs. Obedias Queiroz 

Ribeiro; Presbitério Oeste: Revs. Joézer Crott Sanches e Wanderlei Maciel Kirilov; 

Presbs. Roberto Bruder Carrera e Robson Timóteo Damasceno; Presbitério Rio 

Preto: Revs. Mário Sérgio de Gois e Gilbean Francis Aguiar Ferraz e Presb. 

Gilberto Brandão Tomazetto e Presba. Márcia Regina Sant´ana Rodrigues; Sínodo 

Oeste Paulista: Presbitério Assis: Revs. Flávio Ribeiro de Oliveira e Hélio Osmar 

Fernandes; Presba. Doralice Ribeiro Simonetti; Presbitério Centro Oeste Paulista: 

Revs. Agnaldo Pereira Gomes e Elton Leandro da Silva; Presbas. Celma Cristina 

Chaves Muñoz e Felícia Forte Sobrinha; Presbitério Presidente Prudente: Revs. 

Luiz Cesar Alves Espinhosa e Paulo de Melo Cintra Damião; Presbs. Manoel 

Trajano da Silva e Walter Signorini; Sínodo Osasco: Presbitério Carapicuíba: 

Revs. Carlos Eduardo Araújo e Revda. Maria Gizélia de Oliveira Souza Rosa; 

Presbs. Mesach Antonio de Oliveira e Salmo Henrique da Silva; Presbitério Novo 

Osasco: Revs. Eliseu Fonda da Silva e Pedro Teixeira Filho; Presb. Milton Pereira 

Magalhães; Presbitério Osasco: Revs. Jairo Camilo e Paulo César de Souza; 

Presbs. Eduardo Gouvea Mendonça e Etevaldo Barbosa Novaes; Sínodo Rio - 

São Paulo: Presbitério Fluminense: Revs. Francisco Carlos e Presb. Marcos 

Oliveira do Amorim; Presbitério Rio de Janeiro: Revs. Erivan Magno de Oliveira 

Fonseca Junior e Rafael Lemos Viana; Presbs. Eliezer Lopes Jerônimo e Gezer 



Barbosa; Presbitério Rio Sul: Revs. Antonio Elias Cotrim Thuler e Marcos Paulo de 

Oliveira e Presb. Heitor José Cerqueira e Luiz Eduardo de Lima Ferreira; 

Presbitério Vale do Paraíba: Revs. Enilson Elias de Castro Monteiro e Esmael 

Salgado Arcas; Presbs. Honélio Caetano Rodrigues e Jackson dos Santos; Sínodo 

São Paulo: Presbitério Leste Paulistano: Revs. Nilo Sergio da Silva; Presbs. João 

Batista Navarro e Josué Francisco Dimário; Presbitério Paulistano: Revs. Gilberto 

dos Santos Rodrigues e Venício Nogueira; Presbs. Abnaziel Ricardo de Freitas e 

William Ramos; Presbitério São Paulo: Revs. Filippo Blancato e Giovanni 

Campagnuci Alecrim de Araújo; Presb. Pedro Cândido da Silva; Sínodo 

Setentrional: Presbitério Amazonas: Revs. Claudio Fernando Reinaldet e 

Valdeílson Cassemiro de Oliveira; Presbitério Ceará: Revs. Mardonio de Sousa 

Pereira e Áureo Rodrigues de Oliveira; Presbs. Carlos Moraes Souza e Silva e 

Maria do Socorro Fernandes de Oliveira; Presbitério Norte: Revs. José Carlos 

Viana Costa e Leobran Ribeiro Lima; Presb. Américo Lobo Freitas; Sínodo 

Sudoeste Paulista: Presbitério Botucatu: Revs. Clayton Leal da Silva e João Luiz 

Furtado; Presbas. Ana Iracema Duarte Rangel Quinteiro e Eliana Franca Marques 

Bannwart; Presbitério Central Paulista: Rev. Paulo Cesar Barros Monteiro; Presba. 

Noêmia Antunes Nascimento e Presb. Varlino Mariano de Souza; Presbitério 

Ourinhos: Revs. Marcos Gomes e Presb. Joselito da Silva Fragoso; Sínodo Sul de 

São Paulo: Presbitério Sorocaba: Revs. Edson Alcântara e Heitor Beranger Junior; 

Presbs. Oswaldo Pelegrini Fantasia e Valter Nielsen; Presbitério Sul de São Paulo: 

Revs. Evanio de Oliveira Prado e José Antonio Aparecido Calaça; Presb. Antonio 

Pedreiro; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presbitério Arapongas: Revs. Audenir 

Almeida Cristófano e Jayme de Camargo Junior; Presbs. João Batista de Moura e 

Luis Antonio Zanlorenzi; Presbitério Campo Grande: Revs. Lucas de Oliveira 

Fornel e Osmar Gomes; Presbitério Maringá: Revs. Cesar Sória de Anunciação e 

Eduardo Cristiano Vaine Cordeiro; Presbs. Djalma Bastos César e Deodato 

Aparecido Soares; Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. Diones Cesar Braz e 

Ezequiel Luz; Presb. Jose Lourenço da Silva Neto; Presbitério Norte do Paraná: 

Rev. Reinaldo Almeida dos Santos e Presbs. Daniel de Lima e Moacir Enos Rosa. 

Presbitério Oeste do Paraná: Revs. Artêmio Langue Pauluci Junior e Sergio Paulo 



Frazão; Presb. Dejair Palma e Presba. Elaine Aquotin Medeiros. AUSENTES: 

Presbitérios Mato Grosso e Votorantim. QUORUM: Havendo quorum, com a 

presença de 94 ministros e 78 presbíteros, totalizando 172 representantes e com a 

representação de todos os sínodos, o presidente declarou aberta a 3ª Reunião 

Extraordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil do Exercício 2007-2011, 

convocada para  decidir sobre a homologação de  alteração dos Artigos 80 e 128 

da Constituição da IPI do Brasil, com uma oração pelo Rev. Valdeílson Casimiro 

de Oliveira. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário 

geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro; Presb. Ricardo Wagner Camilo 

administrador geral; Rev. José Ilson Venâncio, assistente da secretaria geral.  

ENTRADA DE DOCUMENTO: AG 001/11 - Da Secretaria Geral da IPI do Brasil, 

de 26/1/2011, encaminhando relatório a respeito da votação de alteração dos Arts. 

80 e 128 da Constituição da IPI do Brasil. DECISÃO: 1) Homologar a decisão dos 

presbitérios de supressão da expressão “parágrafo único” existente no Parágrafo 

2º do Artigo 80 da Constituição da IPI do Brasil; 2) Homologar a decisão da 

seguinte redação ao Artigo 128 da Constituição da IPI do Brasil: “A Igreja terá um 

Secretário Geral, um Tesoureiro Geral e um Administrador Geral, cujas atribuições 

são definidas no seu Estatuto, escolhidos dentre ministros e presbíteros da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil que, quando não representarem seus 

concílios, terão assento na Assembleia Geral e na sua Comissão Executiva, com 

direito a voz”; 3) Quanto ao documento do Sínodo Vale do Rio Paraná, informando 

a respeito da omissão do Presbitério Mato Grosso do Sul, que procedeu à votação 

das matérias através do uso de e-mails, para as devidas providências 

disciplinares, devolver o documento ao Sínodo, considerando que é de sua 

competência a tomada de medidas disciplinares em relação aos presbitérios que 

lhe são jurisdicionados. ENCERRAMENTO: A sessão foi encerrada às 20h05min, 

com oração pela Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel. Para constar, eu, Rev. 

Ézio Martins de Lima, 1º secretário, lavrei a presente ata, que foi lida, aprovada e 

vai assinada por todos os membros da diretoria presentes a esta sessão. 

 

ATA DA SESSÃO DE INSTALAÇÃO DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 



ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL - EXERCÍCIO 2011 – 2015 

 

DATA, HORA E LOCAL: 11 de fevereiro de 2011, com início às 20h00, no 

Auditório do Hotel Golden Park, Av. Vereador Edmundo Cardillo, 3.608, em Poços 

de Caldas, MG. PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: Rev. Ézio 

Martins de Lima. REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: 

Presbitério ABC: Revs. Abimael Lara e Marcos Nunes da Silva; Presbª. Eleni 

Rodrigues Mender Rangel e Presb. José Geraldo de Almeida; Presbitério Ipiranga: 

Revs. Adilson de Souza Filho e Assir Pereira; Presbs. Moisés Barbosa e Ricardo 

Heumuth Benedetti; Presbitério Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo Paes 

Zanini e Marcos Paulo Monteiro da Cruz Bailão; Presb. João Batista Ribeiro de 

Barros; Sínodo Brasil Central: Presbitério Brasil Central: Revs. Arlindo Ribeiro 

Junior e Edson Tadeu Duran; Presbitério Distrito Federal: Revs. Marcelo Branco 

Aparecido e Rui de Araújo Lobo; Presbs. Osmar Pereira Braga e Marcos Aurélio 

Alves Jorge; Presbitério Rondônia: Rev. Joaquim Francisco Ribeiro Neto; Sínodo 

Meridional: Presbitério Catarinense: Rev. Marcio Marques, Revª. Regina Niura 

Silva do Amaral; Presb. Itamar Murbak; Presbitério Londrina: Revs. João Luis 

Simonetti e João Marcos Martins Ribeiro; Presbªs. Henriqueta Rose Rosa e Sônia 

Regina Machado da Rocha; Presbitério Paranaense: Revs. Anderson Pereira 

Gomes e Edmilson Severino Leite; Presbs. Célio Marques Luciano Gomes e Helio 

Correia Silveira; Presbitério Sul do Paraná: Revs. Carlos Fernandes Méier e Jean 

Carlos Selleti; Presbs. Luiz Carlos Morosini e Salomão Bueno da Silva; Sínodo 

Minas Gerais: Presbitério São Paulo-Minas: Revs. Alessandro Leonardo 

Rodrigues Silva e Galdino Acássio Gomes da Silva; Presbs. Maurilio Clóvis dos 

Santos e Sérgio Ferreira de Lima; Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. Ablandino 

Saturnino de Souza e Diogo Santana Rocha; Presbs. Mosart Ribeiro de Oliveira e 

Octacílio José de Assis; Presbitério Sul de Minas: Revs. Alex Sandro dos Santos e 

Zaru Cassiano; Presb. Vitor Manoel Pereira da Silva Alves Correia; Sínodo 

Nordeste: Presbitério Bahia: Revs. Gesiel Melo Silva e Nenrod Douglas de Oliveira 

Santos; Presbitério Nordeste: Rev. Rubens Diender de Oliveira Lima; Presbitério 



Pernambuco: Rev. Frankes Rodrigo de Souza; Presb. Neilton Diniz Silva; 

Presbitério Sergipe: Presbs. Jonatas Silva Meneses e Marcos Messias Sales; 

Sínodo Norte Paulistano: Presbitério Bandeirante: Rev. Leontino Faria dos Santos 

e Revª. Shirley Maria dos Santos Proença; Presbs. Wagner Jardim da Costa e 

Joel Pascoalino Ferrari; Presbitério Freguesia: Revs. Carlos Augusto Prado de 

Oliveira e Fabio Tavares Ribeiro; Presb. Brivaldo Brasilino Bueno e Presbª. Inailda 

Bicudo; Presbitério Santana: Revs. Emerson Ricardo Pereira dos Reis e José 

Rubens Lima Jardilino; Presbª. Neide Oliveira Barros e Presb. Valter de Toledo; 

Sínodo Ocidental: Presbitério Araraquarense: Rev. André Luiz do Amaral; Presbs. 

Marcio de Carvalho e Roberto de Oliveira; Presbitério Campinas: Revs. Edilson 

Batista Gomes e Mauricio Silva de Araújo; Presbs. Djalma Terra Araújo e Luiz 

Ribeiro da Silva; Presbitério Noroeste Paulista: Revs. Antonio Carlos Alves e 

Antonio de Oliveira Faria; Presb. Obedias Queiroz Ribeiro; Presbitério Oeste: 

Revs. Joézer Crott Sanches e Wanderlei Maciel Kirilov; Presbs. Roberto Bruder 

Carrera e Robson Timoteo Damasceno; Presbitério Rio Preto: Revs. Mário Sérgio 

de Góis e Gilbean Francis Aguiar Ferraz e Presb. Gilberto Brandão Tomazetto e 

Presbª. Márcia Regina Sant´ana Rodrigues; Sínodo Oeste Paulista: Presbitério 

Assis: Revs. Flavio Ribeiro de Oliveira e Helio Osmar Fernandes; Presbª. Doralice 

Ribeiro Simonetti; Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. Agnaldo Pereira 

Gomes e Elton Leandro da Silva; Presbªs. Celma Cristina Chaves Muñoz e Felícia 

Forte Sobrinha; Presbitério Presidente Prudente: Revs. Luiz Cesar Alves 

Espinhosa e Paulo de Melo Cintra Damião; Presbs. Manoel Trajano da Silva e 

Walter Signorini; Sínodo Osasco: Presbitério Carapicuíba: Rev. Carlos Eduardo 

Araújo e Revª. Maria Gizélia de Oliveira Souza Rosa; Presbs. Mesach Antonio de 

Oliveira e Salmo Henrique da Silva; Presbitério Novo Osasco: Revs. Eliseu Fonda 

da Silva e Pedro Teixeira Filho; Presb. Milton Pereira Magalhães; Presbitério 

Osasco: Revs. Jairo Camilo e Paulo César de Souza; Presbs. Eduardo Gouvea 

Mendonça e Etevaldo Barbosa Novaes; Sínodo Rio - São Paulo: Presbitério 

Fluminense: Rev. Francisco Carlos Monteiro dos Santos e Presb. Marcos Oliveira 

do Amorim; Presbitério Rio de Janeiro: Revs. Erivan Magno de Oliveira Fonseca 

Junior e Rafael Lemos Viana; Presbs. Eliezer Lopes Jerônimo e Gezer Barbosa; 



Presbitério Rio Sul: Revs. Antonio Elias Cotrim Thuler e Marcos Paulo de Oliveira 

e Presbs. Heitor José Cerqueira e Luiz Eduardo de Lima Ferreira; Presbitério Vale 

do Paraíba: Revs. Enilson Elias de Castro Monteiro e Esmael Salgado Arcas; 

Presbs. Honélio Caetano Rodrigues e Jackson dos Santos; Sínodo São Paulo: 

Presbitério Leste Paulistano: Rev. Nilo Sérgio da Silva; Presbs. João Batista 

Navarro e Josué Francisco Dimário; Presbitério Paulistano: Revs. Gilberto dos 

Santos Rodrigues e Venício Nogueira; Presbs. Abnaziel Ricardo de Freitas e 

William Ramos; Presbitério São Paulo: Revs. Filippo Blancato e Giovanni 

Campagnuci Alecrim de Araújo; Presb. Pedro Cândido da Silva; Sínodo 

Setentrional: Presbitério Amazonas: Revs. Claudio Fernando Reinaldet e 

Valdeilson Casemiro de Oliveira; Presbitério Ceará: Revs. Mardonio de Sousa 

Pereira e Áureo Rodrigues de Oliveira; Presb. Carlos Moraes Souza e Silva e 

Presbª. Maria do Socorro Fernandes de Oliveira; Presbitério Norte: Revs. José 

Carlos Viana Costa e Leobran Ribeiro Lima; Presb. Américo Lobo Freitas; Sínodo 

Sudoeste Paulista: Presbitério Botucatu: Revs. Clayton Leal da Silva e João Luiz 

Furtado; Presbªs. Ana Iracema Duarte Rangel Quinteiro e Eliana Franca Marques 

Bannwart; Presbitério Central Paulista: Rev. Paulo Cesar Barros Monteiro; Presbª. 

Noêmia Antunes Nascimento e Presb. Varlino Mariano de Souza; Presbitério 

Ourinhos: Rev. Marcos Gomes e Presb. Joselito da Silva Fragoso; Sínodo Sul de 

São Paulo: Presbitério Sorocaba: Revs. Edson Alcântara e Heitor Beranger Junior; 

Presbs. Oswaldo Pelegrini Fantasia e Valter Nielsen; Presbitério Sul de São Paulo: 

Revs. Evâneo de Oliveira Prado e José Antonio Aparecido Calaça; Presb. Antonio 

Pedreiro; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presbitério Arapongas: Revs. Audenir 

Almeida Cristófano e Jayme de Camargo Junior; Presbs. João Batista de Moura e 

Luis Antonio Zanlorenzi; Presbitério Campo Grande: Revs. Lucas de Oliveira 

Fornel e Osmar Gomes; Presbitério Maringá: Revs. Cesar Sória de Anunciação e 

Eduardo Cristiano Vaine Cordeiro; Presbs. Djalma Bastos César e Deodato 

Aparecido Soares; Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. Diones Cesar Braz e 

Ezequiel Luz; Presb. Jose Lourenço da Silva Neto; Presbitério Norte do Paraná: 

Rev. Reinaldo Almeida dos Santos e Presbs. Daniel de Lima e Moacir Enos Rosa. 

Presbitério Oeste do Paraná: Revs. Artêmio Langue Pauluci Junior e Sérgio Paulo 



Frazão; Presb. Dejair Palma e Presbª. Elaine Aquotin Medeiros. AUSENTES: 

Presbitérios Mato Grosso e Votorantim. Havendo “quorum”, com a presença de 94 

ministros e 78 presbíteros, totalizando 172 representantes e com a representação 

de todos os sínodos, o presidente declarou aberta a Sessão de instalação da 7ª 

Reunião ordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil, do Exercício 2011-2015. 

DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário geral; Rev. 

Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro geral; Presb. Ricardo Wagner Camilo, 

administrador geral. CULTO: Passa-se à celebração do Culto de Abertura, com a 

proclamação da Palavra pelo Rev. Assir Pereira. POSSE DA NOVA DIRETORIA 

DA ASSEMBLEIA GERAL: Com oração por Rev. Silas Silveira e a transferência 

da estola com as cores do presbiterianismo pelo Presidente Rev. Assir Pereira 

deu-se a posse da nova diretoria da IPI do Brasil para o quadriênio 2011-2015: 

Presidente: Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira, brasileiro, casado, ministro do 

evangelho, CPF 092.019.989-53, RG 10.521.644, residente e domiciliado à Rua 

Rubi, 31, Mondubim, Fortaleza,CE; 1º Vice-Presidente: Rev. Agnaldo Pereira 

Gomes, brasileiro, casado, ministro do evangelho, CPF 071.933.338-52, RG 

15.500.428, residente e domiciliado à Rua Botocudos, 607, Centro, Tupã, SP; 2º 

Vice-Presidente: Presb. Luiz Carlos Morosini, brasileiro, casado, cirurgião dentista, 

CPF 299.499.399-68, RG 3.003.400-7, residente e domiciliado à  Rua Jose de 

Alencar, 161 Ap 54, Cristo Rei, Curitiba,PR; 1º Secretário: Rev. Marcos Nunes da 

Silva, brasileiro, casado, ministro do evangelho, CPF 022.583.008-60, RG 

16.639.597, residente e domiciliado à  Rua Dom Jaime de Barros Câmara, 375, 

Planalto, São Bernardo do Campo,SP; 2º Secretário: Presb. Djalma Bastos César, 

brasileiro, casado, aposentado, CPF 143.609.509-34, aposentado, RG 909.534 

residente e domiciliado à  Rua Apucarana, 182, Zona 8, Maringá, PR. Em seguida 

o Rev. Leontino Farias dos Santos fez o envio e o Rev. Paulo de Melo Cintra 

Damião, impetrou a benção, encerrando o culto. Após o culto concedeu-se a 

palavra ao Deputado Federal Rev. José Carlos Vaz de Lima para uma breve 

saudação à AG. ARROLAMENTO DE NOVOS CONCÍLIOS: O Rev. Áureo 

assume a presidência e chama os representantes dos presbitérios recém-criados 

para tomarem assento no concílio: Presbitério Luziânia (Doc. AG 016/11): Rev. 



Jean Carlos da Silva e Paulo Roberto Roriz Meireles; Presbs. Cleuber José de 

Barros e Noé Alves Rabelo; e Presbitério Novo Leste Paulistano (Doc. AG 

026/11): Revs. Osni Messo Honório e Otoniel Marinho de Oliveira Junior; Presbs. 

Ezequiel Almeida Bartolomeu e Joaquim Ribeiro Filho. O Presb. Jonatas solicita 

que o Presbitério Sul da Bahia com seus representantes: Revs. Sinval Alves 

Martins e Presb. Valmir de Souza Rezende tome assento no concílio, pois por falta 

de comunicação do Sínodo ainda não tinha sido feito. O plenário aprovou o 

arrolamento dos presbitérios Luziânia, Novo Leste Paulistano e Sul da Bahia. O 

Rev. Assir orou pelos novos presbitérios. O Rev. Marcos assume a secretária. 

HORÁRIO DAS SESSÕES: Dia 11 – Sexta-Feira: das 20h00 às 22h00; Dia 12 – 

Sábado: Devocional: 8h00; Reunião: das 8h30 às 10h30; Café: das 10h30 às 

11h00; Reunião: das 11h00 às 12h30; Almoço: das 12h30 às 14h00; Reunião: 

14h00 às 17h00; Café: das 17h00 às 17h30; Reunião: das 17h30 às 20h00; 

Jantar: 20h00. Dia 13 – Domingo: Devocional: 8h00; Reunião: das 8h30 às 10h30; 

Café: das 10h30 às 11h00; Reunião: das 11h00 às 12h30; Almoço: das 12h30 às 

14h00; Reunião: das 14h00 às 16h00; Café: das16h00 às 16h30; Reunião: das 

16h30 às 18h00; Jantar: 18h00; Culto – Posse de Pessoas Eleitas e/ou 

Nomeadas: 19h00. Dia 14 – Segunda-Feira: Devocional: 8h00; Reunião: das 8h30 

às 10h30; Café: das 10h30 às 11h00; Reunião: das 11h00 às 12h30; Almoço: das 

12h30 às 14h00; Reunião: das 14h00 às 17h00; Café: das 17h00 às 17h30; 

Reunião: das 17h30 às 20h00; Jantar: 20h00. Dia 15 – Terça-Feira: Devocional: 

8h00; Reunião: das 8h30 às 10h30; Café: das 10h30 às 11h00; Almoço: 12h30 – 

encerramento. ENCERRAMENTO: A sessão foi encerrada às 22h27 com oração e 

bênção pelo presidente Rev. Áureo. Para constar, eu, Rev. Marcos Nunes da 

Silva, 1º secretário, lavrei a presente ata, que foi lida, aprovada e vai assinada e 

por todos os membros da diretoria presentes a esta sessão. 



ATA DA 1ª SESSÃO DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL 

DA IPI DO BRASIL – EXERCÍCIO 2011 – 2015 

 

DATA, HORA E LOCAL: Dia 12 de fevereiro de 2011, com início às 8h00, no 

Auditório do Hotel Golden Park, Av. Vereador Edmundo Cardillo, 3.608, em Poços 

de Caldas, MG. PRESIDENTE: Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira; SECRETÁRIO: 

Rev. Marcos Nunes da Silva. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: 

REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitério ABC: Revs. 

Abimael Lara e Marcos Nunes da Silva; Presbª. Eleni Rodrigues Mender Rangel e 

Presb. José Geraldo de Almeida; Presbitério Ipiranga: Revs. Adilson de Souza 

Filho e Assir Pereira; Presbs. Moisés Barbosa e Ricardo Heumuth Benedetti; 

Presbitério Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo Paes Zanini e Marcos Paulo 

Monteiro da Cruz Bailão; Presb. João Batista Ribeiro de Barros; Sínodo Brasil 

Central: Presbitério Brasil Central: Revs. Arlindo Ribeiro Junior e Edson Tadeu 

Duran; Presbitério Distrito Federal: Revs. Marcelo Branco Aparecido e Rui de 

Araújo Lobo; Presbs. Osmar Pereira Braga e Marcos Aurélio Alves Jorge; 

Presbitério Luziânia: Rev. Jean Carlos da Silva e Paulo Roberto Roriz Meireles; 

Presbs. Cleuber José de Barros e Noé Alves Rabelo; Presbitério Mato Grosso: 

Revs. David Aguiar de Oliveira e José Drailton da Silva; Presbs. Domicio Oliveira 

Santos e Durval Oliveira Santos; Presbitério Rondônia: Rev. Joaquim Francisco 

Ribeiro Neto; Sínodo Meridional: Presbitério Catarinense: Rev. Marcio Marques, 

Revª. Regina Niura Silva do Amaral; Presb. Itamar Murbak; Presbitério Londrina: 

Revs. João Luis Simonetti e João Marcos Martins Ribeiro; Presbªs. Henriqueta 

Rose Rosa e Sônia Regina Machado da Rocha; Presbitério Paranaense: Revs. 

Anderson Pereira Gomes e Edmilson Severino Leite; Presbs. Célio Marques 

Luciano Gomes e Helio Correia Silveira; Presbitério Sul do Paraná: Revs. Carlos 

Fernandes Méier e Jean Carlos Selleti; Presbs. Luiz Carlos Morosini e Salomão 

Bueno da Silva; Sínodo Minas Gerais: Presbitério São Paulo-Minas: Revs. 

Alessandro Leonardo Rodrigues Silva e Galdino Acássio Gomes da Silva; Presbs. 

Maurilio Clóvis dos Santos e Sérgio Ferreira de Lima; Presbitério Sudoeste de 

Minas: Revs. Ablandino Saturnino de Souza e Diogo Santana Rocha; Presbs. 



Mosart Ribeiro de Oliveira e Octacílio José de Assis; Presbitério Sul de Minas: 

Revs. Alex Sandro dos Santos e Zaru Cassiano; Presb. Vitor Manoel Pereira da 

Silva Alves Correia; Sínodo Nordeste: Presbitério Bahia: Revs. Gesiel Melo Silva e 

Nenrod Douglas de Oliveira Santos; Presbitério Nordeste: Rev. Rubens Diender 

de Oliveira Lima; Presbitério Pernambuco: Rev. Frankes Rodrigo de Souza; Presb. 

Neilton Diniz Silva; Presbitério Sergipe: Presbs. Jonatas Silva Meneses e Marcos 

Messias Sales; Presbitério Sul da Bahia: Rev. Sinval Alves Martins e Presb. Valmir 

de Souza Rezende. Sínodo Norte Paulistano: Presbitério Bandeirante: Rev. 

Leontino Faria dos Santos e Revª. Shirley Maria dos Santos Proença; Presbs. 

Wagner Jardim da Costa e Joel Pascoalino Ferrari; Presbitério Freguesia: Revs. 

Carlos Augusto Prado de Oliveira e Fabio Tavares Ribeiro; Presb. Brivaldo 

Brasilino Bueno e Presbª. Inailda Bicudo; Presbitério Santana: Revs. Emerson 

Ricardo Pereira dos Reis e José Rubens Lima Jardilino; Presbª. Neide Oliveira 

Barros e Presb. Valter de Toledo; Sínodo Ocidental: Presbitério Araraquarense: 

Rev. André Luiz do Amaral; Presbs. Marcio de Carvalho e Roberto de Oliveira; 

Presbitério Campinas: Revs. Edilson Batista Gomes e Mauricio Silva de Araújo; 

Presbs. Djalma Terra Araújo e Luiz Ribeiro da Silva; Presbitério Noroeste Paulista: 

Revs. Antonio Carlos Alves e Antonio de Oliveira Faria; Presb. Obedias Queiroz 

Ribeiro; Presbitério Oeste: Revs. Joézer Crott Sanches e Wanderlei Maciel Kirilov; 

Presbs. Roberto Bruder Carrera e Robson Timoteo Damasceno; Presbitério Rio 

Preto: Revs. Mário Sérgio de Góis e Gilbean Francis Aguiar Ferraz e Presb. 

Gilberto Brandão Tomazetto e Presbª. Márcia Regina Sant´ana Rodrigues; Sínodo 

Oeste Paulista: Presbitério Assis: Revs. Flavio Ribeiro de Oliveira e Helio Osmar 

Fernandes; Presbª. Doralice Ribeiro Simonetti; Presbitério Centro Oeste Paulista: 

Revs. Agnaldo Pereira Gomes e Elton Leandro da Silva; Presbªs. Celma Cristina 

Chaves Muñoz e Felícia Forte Sobrinha; Presbitério Presidente Prudente: Revs. 

Luiz Cesar Alves Espinhosa e Paulo de Melo Cintra Damião; Presbs. Manoel 

Trajano da Silva e Walter Signorini; Sínodo Osasco: Presbitério Carapicuíba: 

Revs. Carlos Eduardo Araújo e Revª. Maria Gizélia de Oliveira Souza Rosa; 

Presbs. Mesach Antonio de Oliveira e Salmo Henrique da Silva; Presbitério Novo 

Osasco: Revs. Eliseu Fonda da Silva e Pedro Teixeira Filho; Presb. Milton Pereira 



Magalhães; Presbitério Osasco: Revs. Jairo Camilo e Paulo César de Souza; 

Presbs. Eduardo Gouvea Mendonça e Etevaldo Barbosa Novaes; Sínodo Rio - 

São Paulo: Presbitério Fluminense: Rev. Rev. Francisco Carlos Monteiro dos 

Santos e Presb. Marcos Oliveira do Amorim; Presbitério Rio de Janeiro: Revs. 

Erivan Magno de Oliveira Fonseca Junior e Rafael Lemos Viana; Presbs. Eliezer 

Lopes Jerônimo e Gezer Barbosa; Presbitério Rio Sul: Revs. Antonio Elias Cotrim 

Thuler e Marcos Paulo de Oliveira e Presbs. Heitor José Cerqueira e Luiz Eduardo 

de Lima Ferreira; Presbitério Vale do Paraíba: Revs. Enilson Elias de Castro 

Monteiro e Esmael Salgado Arcas; Presbs. Honélio Caetano Rodrigues e Jackson 

dos Santos; Sínodo São Paulo: Presbitério Leste Paulistano: Rev. Nilo Sérgio da 

Silva; Presbs. João Batista Navarro e Josué Francisco Dimário; Presbitério Novo 

Leste Paulistano: Revs. Osni Messo Honório e Otoniel Marinho de Oliveira Junior; 

Presbs. Ezequiel Almeida Bartolomeu e Joaquim Ribeiro Filho; Paulistano: Revs. 

Gilberto dos Santos Rodrigues e Venício Nogueira; Presbs. Abnaziel Ricardo de 

Freitas e William Ramos; Presbitério São Paulo: Revs. Filippo Blancato e Giovanni 

Campagnuci Alecrim de Araújo; Presb. Pedro Cândido da Silva; Sínodo 

Setentrional: Presbitério Amazonas: Revs. Claudio Fernando Reinaldet e 

Valdeilson Casemiro de Oliveira; Presbitério Ceará: Revs. Mardonio de Sousa 

Pereira e Áureo Rodrigues de Oliveira; Presb. Carlos Moraes Souza e Silva e 

Presbª. Maria do Socorro Fernandes de Oliveira; Presbitério Norte: Revs. José 

Carlos Viana Costa e Leobran Ribeiro Lima; Presb. Américo Lobo Freitas; Sínodo 

Sudoeste Paulista: Presbitério Botucatu: Revs. Clayton Leal da Silva e João Luiz 

Furtado; Presbªs. Ana Iracema Duarte Rangel Quinteiro e Eliana Franca Marques 

Bannwart; Presbitério Central Paulista: Rev. Paulo Cesar Barros Monteiro; Presbª. 

Noêmia Antunes Nascimento e Presb. Varlino Mariano de Souza; Presbitério 

Ourinhos: Rev. Marcos Gomes e Presb. Joselito da Silva Fragoso; Sínodo Sul de 

São Paulo: Presbitério Sorocaba: Revs. Edson Alcântara e Heitor Beranger Junior; 

Presbs. Oswaldo Pelegrini Fantasia e Valter Nielsen; Presbitério Sul de São Paulo: 

Revs. Evâneo de Oliveira Prado e José Antonio Aparecido Calaça; Presb. Antonio 

Pedreiro; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presbitério Arapongas: Revs. Audenir 

Almeida Cristófano e Jayme de Camargo Junior; Presbs. João Batista de Moura e 



Luis Antonio Zanlorenzi; Presbitério Campo Grande: Revs. Lucas de Oliveira 

Fornel e Osmar Gomes; Presbitério Maringá: Revs. Cesar Sória de Anunciação e 

Eduardo Cristiano Vaine Cordeiro; Presbs. Djalma Bastos César e Deodato 

Aparecido Soares; Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. Diones Cesar Braz e 

Ezequiel Luz; Presb. Jose Lourenço da Silva Neto; Presbitério Norte do Paraná: 

Rev. Reinaldo Almeida dos Santos e Presbs. Daniel de Lima e Moacir Enos Rosa. 

Presbitério Oeste do Paraná: Revs. Artêmio Langue Pauluci Junior e Sérgio Paulo 

Frazão; Presb. Dejair Palma e Presbª. Elaine Aquotin Medeiros. AUSENTES: 

Presbitério Votorantim.  Havendo “quorum”, com a presença 100 ministros e 84 

presbíteros totalizando 184 representantes e com a representação de todos os 

sínodos, o presidente declarou aberta a Primeira Sessão da 7ª Reunião Ordinária 

da Assembleia Geral da IPI do Brasil do Exercício 2011-2015. DEMAIS 

PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, Secretário Geral; Rev. Aury Vieira 

Reinaldet, Tesoureiro; Presb. Ricardo Wagner Camilo, Administrador Geral. 

RECEBIMENTO DE MEMBROS CORRESPONDENTES: Foram recebidos como 

membros correspondentes os irmãos da Igreja Presbiteriana da Colômbia: Rev. 

Javier Rodrigues Sanin, Moderador, Presbítero Francisco Javier Cardon Acosta, 

tesoureiro e Soraya Rodrigues Sanin. EXERCÍCIOS DEVOCIONAIS: Foram 

dirigidos pelo Rev. Agnaldo Pereira Gomes, 1º Vice-Presidente da Assembleia 

Geral. APROVAÇÃO DA ATA: A ata da sessão de instalação foi lida e aprovada. 

RECEBIMENTO DOS LIVROS DE ATAS: Foram recebidos os seguintes livros de 

atas: 1. Comissão Executiva da Assembleia Geral; 2. Sínodo Borda do Campo; 3. 

Sínodo Meridional; 4. Sínodo Minas Gerais; 5. Sínodo Nordeste; 6. Sínodo Norte 

Paulistano; 7. Sínodo Ocidental; 8. Sínodo Oeste Paulista; 9. Sínodo Osasco; 10. 

Sínodo Rio-São Paulo; 11. Sínodo São Paulo; 12. Sínodo Sudoeste Paulista; 13. 

Sínodo Vale do Rio Paraná. ENTRADA DE DOCUMENTOS: AG 002/11 - Da 

Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 22/1/2010, encaminhando propostas 

sobre as decisões tomadas pelo Supremo Concílio e pela Assembleia Geral da IPI 

do Brasil. AG 003/11 - Do Sínodo Meridional, de 1º/8/2010, encaminhando 

proposta de reforma constitucional (revogação do inciso V do Art. 13 e revogação 

do Parágrafo 4º do Art. 14). AG 004/11 - Da Comissão Executiva da Assembleia 



Geral, de 20/9/2010, encaminhando relatório da Comissão Permanente de Exame 

de Contas e Auditoria, referente ao ano de 2009. AG 005/11 - Da Comissão 

Executiva da Assembleia Geral, de 20/9/2010, encaminhando esclarecimento 

sobre a não observância de preceito constitucional em pedido de empréstimo 

bancário. AG 006/11 - Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 4/1/2011, 

solicitando providências a respeito de imóvel localizado em Imperatriz, MA. AG 

007/11 - Da Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 4/1/2011, determinando 

que o Sínodo Setentrional apresente livro de atas referente ao biênio 2007 a 2009 

seja apresentando nesta reunião ordinária. AG 008/11 - Da Comissão de Análise 

do relatório da Comissão Especial para Elaboração de Conceito de Missão 

Integral, de 4/1/2011, apresentando relatório. AG 009/11 - Do Sínodo Ocidental, 

de 4/1/2011, encaminhando proposta de reforma constitucional aos artigos 121 e 

131 da Constituição da IPI do Brasil, bem como proposta de trabalho de 

comissões. AG 010/11 - Da Comissão Especial para Preparação de Declaração 

da IPI do Brasil sobre a Homossexualidade, de 6/1/2011, encaminhando relatório. 

AG 011/11 - Da Comissão Eleitoral da IPI do Brasil, de 7/1/2011, encaminhando 

relatório a respeito da eleição da Diretoria da Assembleia Geral. AG 012/11- Da 

Comissão Especial para Elaboração de Regulamentação da Reciclagem 

Acadêmica, de 7/1/2011, encaminhando relatório. AG 013/11- Do Sínodo Norte 

Paulistano, de 8/1/2011, encaminhando consulta sobre contratação de funcionário 

pela igreja local. AG 014/11 - Do Sínodo Norte Paulistano, de 8/1/2011, 

encaminhando proposta de agenda na reunião da Assembleia Geral. AG 015/11 - 

Do Sínodo Norte Paulistano, de 8/1/2011, encaminhando proposta de alteração do 

Art. 18 do Padrão de Estatuto para a Igreja Local. AG 016/11 - Do Sínodo 

Sudoeste Paulista, de 10/1/2011, encaminhando justificativa de não registro de 

seus estatutos. AG 017/11 - Do Sínodo Brasil Central, de 11/1/2011, comunicando 

organização do Presbitério Luziânia, em 11/12/2010. AG 018/11 - Do Sínodo 

Brasil Central, de 11/1/2011, encaminhado informações sobre o Projeto Tocantins 

e solicitando providências. AG 019/11 - Da Comissão Especial de Reestudo dos 

Documentos Legais da IPI do Brasil, de 12/1/2011, encaminhando relatório. AG 

020/11 - Da Comissão Especial de Estudos sobre a Forma e o Conteúdo do 



Batismo, de 12/1/2011, encaminhando relatório. AG 021/11 - Do Sínodo Minas 

Gerais, de 18/1/2011, encaminhando documento sobre a forma de batismo. AG 

022/11 - Do Sínodo Osasco, de 22/1/2011, encaminhando seu estatuto para 

homologação. AG 023/11 - Do Sínodo Osasco, de 22/1/2011, encaminhando 

consulta a respeito de transferência de ministros. AG 024/11 - Do Sínodo Osasco, 

de 22/1/2011, encaminhando proposta de emenda constitucional ao Art. 37 da 

Constituição da IPI do Brasil. AG 025/11 - Do Sínodo Osasco, de 22/1/2011, 

encaminhando consulta a respeito do procedimento para recebimento de 

membros procedentes da Igreja Universal do Reino de Deus. AG 026/11 - Do 

Sínodo Vale do Rio Paraná, de 24/1/2011, encaminhando consulta sobre 

participação de ministros jubilados no Programa de Educação Continuada. AG 

027/11 - Do Sínodo São Paulo, de 24/1/2011, encaminhando comunicação a 

respeito da organização do Presbitério Novo Leste Paulistano. AG 028/11 - Do 

Sínodo Ocidental, de 26/1/2011, encaminhando proposta a respeito da 

contribuição de igrejas recém organizadas para a Tesouraria da Assembleia Geral 

da IPI do Brasil. AG 029/11 - Da Comissão Interventora do Sínodo Sul de São 

Paulo, de 26/1/2011, encaminhando relatório. AG 030/11 - Da Comissão Especial, 

de 26/1/2011, que analisou as decisões do antigo Supremo Concílio e da 

Assembleia Geral da IPI do Brasil, encaminhando relatório. AG 031/11 - Da 

Comissão Executiva da Assembleia Geral, de 26/1/2011, propondo consignação 

em ata de decisão tomada pela Assembleia Geral sobre venda de propriedade em 

Sorocaba, SP.  AG 032/11 – Da Secretaria Geral, de 26/1/2011, encaminhando 

informações sobre o desenvolvimento do Projeto Semeando. AG 033/11 - Da 

Fundação Eduardo Carlos Pereira, de 26/1/2011, encaminhando os seguintes 

documentos: 1) Introdução e esclarecimento da Diretoria da Fundação e anexo I, 

com relatório da Comissão Especial do Projeto de Educação Teológica; 2) 

Relatório de atividades 2007 a 2010 e anexo II, com Projeto de Sustentabilidade; 

3) Relação de Imóveis da Fundação Eduardo Carlos Pereira; 4) Informações sobre 

a Faculdade de Teologia da IPI do Brasil; 5) Proposta de formação futura de 

docentes para a Faculdade de Teologia. AG 034/11 - Da Comissão Especial para 

Estudar as Bases Bíblicas e Históricas para Suspensão de Participação na Santa 



Ceia de Membro sob Disciplina, de 26/1/2011, encaminhando relatório. AG 035/11 

- Da Secretaria Geral, de 26/1/2011, encaminhando relatório da Comissão 

Executiva da Assembleia Geral. AG 036/11 - Da Assessoria de Estatística, de 

26/1/2011, encaminhando relatório. AG 037/11 - Da Tesouraria Geral da IPI do 

Brasil, de 26/1/2011, encaminhando relatório. NOMEAÇÃO DAS COMISSÕES DE 

TRABALHO: Foram nomeadas as seguintes comissões de trabalho: Comissão de 

Papéis e Consultas I - Documentos AG 16/11; AG 18/11; AG 19/11; AG 20/11; AG 

29/1: Rev. Assir Pereira, relator; Presb. Sérgio Ferreira de Lima, Secretário; Rev. 

Edson Tadeu Duran; Presb. Djalma Terra; Presbª. Inailda Bicudo; Rev. Arlindo 

Ribeiro; Rev. Davi Aguiar de Oliveira; Rev. Antonio de Oliveira Faria; Rev. 

Joaquim Francisco Ribeiro Neto; Rev. Gilbean Ferraz. Comissão de Papéis e 

Consultas II - Documentos AG 06/11; AG 12/11; AG 14/11; AG 26/11; AG 28/11; 

AG 32/11: Rev. Audenir Cristófano, relator; Presb. Neilton Diniz, secretário; Rev. 

Abimael Lara; Rev. Joezer Crott; Rev. Mardônio Pereira; Rev. Enílson Elias; 

Presb. João Batista Navarro; Reva. Regina Niúra; Rev. Edson Alcântara; Rev. 

Émerson Ricardo Pereira Reis. Comissão de Papéis e Consultas III – 

Documentos: AG 13/11; AG 22/11; AG 23/11: Rev. Otoniel Marinho, relator; Rev. 

Eliseu Fonda, secretário; Rev. João Luiz Furtado; Rev. Heitor Beranger; Presb. 

Dejair Palma; Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues; Presbª. Sônia Regina 

Machado; Presb. Roberto Bruder Carreira; Presb. Ezequiel Almeida Bartolomeu; 

Presb. Pedro Candido da Silva; Presb. Jazer Barbosa. Comissão de Papéis e 

Consultas IV – Documentos: AG 02/11; AG 30/11: Rev. Leontino Farias dos 

Santos, relator; Presb. Jonatas Silva Menezes, secretário; Presb. Vitor Manuel 

Correia; Rev. Filippo Blancato; Presbª. Eliana Franca Marques; Presb. Salomão 

Bueno da Silva; Presbª. Eleni Rodrigues Mender Rangel; Rev. João Simonetti; 

Rev. Antonio Aparecido Calaça; Presb. Antonio Pedreiro. Comissão de Papéis e 

Consultas V – Documentos: AG 21/11; AG 25/11: Rev. Adilson de Souza Filho, 

relator; Rev. Shirley Proença, secretária; Rev. Valdeilson Casimiro; Rev. Alex 

Sandro dos Santos; Rev. Erivan Magno; Rev. João Marcos Martins Ribeiro; Presb. 

Célio Marques Luciano; Presbª. Felícia Forte Sobrinha. Comissão de Exame do 

Relatório da Fundação Eduardo Carlos Pereira: Documento AG 33/11: Rev. 



Clayton, relator; Rev. Jean Carlos Selleti, secretário; Rev. Carlos Meier; Rev. 

Nenrod Douglas; Rev. José Rubens Jardilino; Presb. Valter Nielsen; Presb. Luiz 

Ribeiro da Silva; Presb. Oswaldo Pelegrini Fantasia; Presb. Moacir Enos Rosa; 

Presb. Joel Pascoalino; Presb. Marcio de Carvalho. Comissão de Exame das 

Emendas Constitucionais: Documentos: AG 03/11; AG 09/11; AG 15/11; AG 

24/11: Rev. Paulo Cesar de Souza, relator; Rev. Paulo Damião, secretário; Rev. 

Kleuber Leal; Presb. Deodato Aparecido Soares; Rev. Ezequiel Luz; Rev. Marcos 

Bailão; Rev. Frankes Rodrigo de Souza; Presbª. Elaine Aquoti Medeiros; Presb. 

Salmo Henrique da Silva; Presb. Etevaldo Barbosa de Moraes. Comissão de 

Exame das Contas da Tesouraria: Documentos: AG 04/11; AG 37/11: Presb. Hélio 

Correia, relator; Presb. Walter Signorini, secretário; Presbª. Maria do Socorro 

Fernandes; Rev. Edilson Batista Gomes; Rev. Jairo Camilo; Presb. João Batista 

de Barros; Presb. Josué Dimário. Comissão de Exame do Livro de Atas e relatório 

da Comissão Executiva da Assembleia Geral: Documento AG 35/11: Rev. Hélio 

Osmar, relator; Rev. Paulo Cesar Monteiro Barros, secretário; Rev. Marcos 

Gomes; Rev. José Carlos Viana Costa; Rev. José Draílton; Presb. Brivaldo 

Brasilino Bueno; Presbª. Neide de Oliveira Barros; Presb. José Geraldo de 

Almeida; Rev. Maurício da Silva Araújo; Presb. Joselito da Silva Fragoso; Presb. 

Ricardo Heumuth Benedetti; Presb. Roberto de Oliveira; Presb. Moisés Barboza; 

Rev. Marcio Marques. Comissão de recepção: Rev. Agnaldo Pereira Gomes 

relator; Rev. Sérgio Paulo Frazão, secretário; Rev. Eduardo Cristiano Vaine 

Cordeiro. Comissão de Estatística: Rev. Mário Sérgio Góes, relator; Rev. César 

Soria Anunciação, secretário; Rev. Gesiel Melo e Silva; Rev. Osmar Gomes; 

Presb. Luiz Antonio Zanlorenzi; Presb. Valter de Toledo; Presb. Robson  Timoteo 

Damasceno; Presb. Marcos Messias Sales. Comissão de Exame do Livro de Atas 

do Sínodo Borda do Campo: Presb. Eduardo Gouvea Mendonça, relator; Rev. 

Rafael Lemos Viana, secretário; Rev. Jean Carlos da Silva; Presb. Carlos Morais e 

Silva; Rev. Marcos Paulo de Oliveira; Presb. Cleuber José de Barros; Comissão 

de Exame do Livro de Atas do Sínodo Brasil Central: Rev. Helinton Rodrigo Zanini, 

relator; Rev. Francisco Carlos Monteiro dos Santos, secretário; Comissão de 

Exame do Livro de Atas do Sínodo Meridional: Rev. Marcelo Branco Aparecido, 



relator; Presb. Eliezer Lopes Jerônimo, secretário; Rev. Diogo Santana Rocha; 

Rev. Paulo Roberto Roriz Meireles; Presb. Daniel de Lima; Comissão de Exame 

do Livro de Atas do Sínodo Minas Gerais: Rev. Rui de Araújo Lobo, relator; Rev. 

Antonio Elias Cotrim, secretário; Rev. Rubens Diender; Presbª. Henriqueta Rosa; 

Comissão de Exame do Livro de Atas do Sínodo Nordeste: Rev. Anderson Pereira 

Gomes, relator; Rev. Cláudio Fernando Reinaldet, secretário; Rev. Carlos Augusto 

Prado; Presb. Luiz Eduardo Lima Sobrinho; Presb. Heitor José Cerqueira; 

Comissão de Exame do Livro de Atas do Sínodo Norte Paulistano: Rev. Artêmio 

Langue, relator; Rev. Leobran Ribeiro Lima, secretário; Rev. Sinval Alves Martins; 

Presb. Itamar Murback; Presb. Valmir de Souza Rezende; Presb. Américo Lobo de 

Freitas; Comissão de Exame do Livro de Atas do Sínodo Ocidental: Rev. Galdino 

Acássio, relator; Rev. Nilo Sérgio, secretário; Rev. Alessandro Leonardo 

Rodrigues Silva; Rev. Edmílson Severino Leite; Presb. Noé Alves Rabelo. 

Comissão de Exame do Livro de Atas do Sínodo Oeste Paulista: Reva. Maria 

Gizélia, relatora; Rev. Osni Messo Honório, secretário; Presbª. Márcia Regina 

Santana; Presb. Honélio Caetano; Presb. Mosart Ribeiro de Oliveira; Presb. 

Gilberto Brandão Thomazetto. Comissão de Exame do Livro de Atas do Sínodo 

Osasco: Presb. Wagner Jardim Costa, relator; Rev. Venício Nogueira, secretário; 

Rev. Fábio Tavares Ribeiro; Presb. Doralice Ribeiro Cimonetti. Comissão de 

Exame do Livro de Atas do Sínodo Rio-São Paulo: Presb. Varlino Mariano de 

Souza, relator; Presb. Abnaziel Ricardo de Freitas, secretário; Presb. Willian 

Ramos. Comissão de Exame do Livro de Atas do Sínodo São Paulo: Rev. Zaru 

Cassiano, relator; Presbª. Ana Iracema Quinteiro Rangel, secretária; Rev. André 

Luiz do Amaral; Presbª. Noêmia Antunes Nascimento. Comissão de Exame do 

Livro de Atas do Sínodo Setentrional: Rev. Flávio Ribeiro de Oliveira, relator; Rev. 

Evâneo de Oliveira Prado, secretário; Presb. Aloísio Bezerra de Oliveira; Rev. 

Lucas de Oliveira Fornel. Comissão de Exame do Livro de Atas do Sínodo 

Sudoeste Paulista: Rev. Carlos Eduardo Araújo, relator; Presb. Milton Pereira 

Magalhães, secretário; Rev. Elton Leandro da Silva; Rev. Jayme Martins de 

Camargo Jr; Presb. Antonio Roberto dos Santos. Comissão de Exame do Livro de 

Atas do Sínodo Sul de São Paulo: Rev. Ablandino Saturnino, relator; Presb. 



Jackson dos Santos, secretário; Rev. Pedro Teixeira Filho. Comissão de Exame 

do Livro de Atas do Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Esmael Salgado Arcas, 

relator; Rev. Wanderlei Maciel Kirilov, secretário; Presb. João Olavo de Almeida 

Prado; Presbª. Celma Cristina Chaves Muñoz. ASSINATURA DE PACTO DE 

PARCERIA ENTRE A IGREJA PRESBITERIANA DA COLÔMBIA E A IGREJA 

PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL: Foi assinado termo de parceria 

com a Igreja Presbiteriana da Colômbia, representada pelo seu moderador, Rev. 

Javier Rodrigues Sanin e também pelos irmãos Presbítero Francisco Javier 

Cardon Acosta, tesoureiro e Soraya Rodrigues Sanin. O presidente comunicou o 

falecimento do Presb. Luiz Eduardo Franco da 1ª IPI de Santo André e o Rev. 

Arlindo fez uma oração pela família e também pelo Rev. Ariosto dos Santos Lima, 

que está enfermo. SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi 

suspensa às 09h30 para o trabalho das comissões e retomada às 18h00 para 

apresentação dos pareceres. RESOLUÇÕES: Livros de atas dos Sínodos Borda 

do Campo, Norte Paulistano, Rio-São Paulo e Vale do Rio Paraná: aprovar sem 

observações. Livro de atas do Sínodo Meridional: Aprovar com as seguintes 

observações: 1) Não há numeração das Atas; 2) Ata de 25 de abril de 2009, 

referente aos documentos 1 a 11 há o uso desnecessário do termo “aprovado” ao 

final da redação das decisões; 3)  Ata de 29 de maio de 2010, a) referente à 

decisão do documento 14, que diz respeito ao pedido de renúncia do ministro de 

sua função de vice-presidente do Sínodo, a comissão sugere  o uso do termo 

“acata-se” o pedido no lugar de “aprova-se”, b) nas decisões referente aos 

documentos 4, 05, 12,15 a 25, 27 e 28  há o uso desnecessário do termo “aprova-

se”; 4) Ata de 28 de agosto de 2010, referente à decisão do documento nº 03, 

página 16,  é citado o  Artigo 73 como apoio à decisão sem a menção do 

documento  que contém tal artigo. Livro de atas do Sínodo Nordeste: Aprovar com 

a seguinte observação: Que se colha as assinaturas do Rev. Edimilson de Oliveira 

Lima nas páginas de número 06 (seis), 15 (quinze) e 25 (vinte e cinco). Livro de 

atas do Sínodo Oeste Paulista: Aprovar com as seguinte observação: Na ata da 

27ª reunião, primeira sessão, página 181-verso, linha 28, há números que não 

registram valores contábeis ou financeiros, bem como não há o registro por 



extenso para entendimento dos leitores. Livro de atas do Sínodo São Paulo: 

Aprovar com as seguintes observações: 1) Que o estatuto aprovado pelo Sínodo 

seja encaminhado à Assembleia Geral para homologação; 2) Atentar para as 

normas de acentuação gráfica, especialmente no que diz respeito ao uso da 

crase; 3) pgs. 12 e 16, incluir traço diagonal após as assinaturas; 4) pág. 15, onde 

se lê “Mogi Cruzes” leia-se “Mogi das Cruzes”; 5) pág. 18, no nome Rev. Marcelo 

Leandro Garcia de Castro a primeira letra da palavra “Garcia” está grafada com 

letra minúscula; 6) pág. 19, onde se lê “recebidospor” leia-se “recebidos por”;  7) 

pág. 20, onde se lê “aplicações financeira” leia-se “aplicações financeiras”; 8) pág. 

21, não consta o sobrenome da “Sra. Maria” nem do “Presb. Olival”. Livro de atas 

do Sínodo Sudoeste Paulista: 1) Aprovar com as seguintes observações: a) As 

configurações das páginas estão em desacordo com a norma de elaboração de 

atas da AG, conforme a página 150, item 3 da configuração de páginas; b) 

Ausência da rubrica do presidente nas páginas 1, 5, 10, 11, 12, 15, 29, 34; c) 

Rubrica do presidente fora do local especificado, ou seja, junto ao número das 

páginas, conforme página 149, item 5 das normas de elaboração de atas; d) 

Termo de abertura e encerramento sem datas da abertura e do encerramento, 

além da assinatura do presidente, conforme a página 149, item 4 das normas de 

elaboração de atas; e) Presença de página escrita entre a página em branco inicial 

e a primeira numerada, conforme página 150 item C da encadernação das normas 

de elaboração de atas; f) As assinaturas dos membros não estão no corpo da ata, 

existem espaços em branco entre as assinaturas, não possuindo também, o traço 

diagonal obrigatório, conforme a página 147, item 7 das normas de elaboração de 

atas; g) Ausência da assinatura do presbítero Celso Vieira, tesoureiro na página 

13; h) Ausência da assinatura do reverendo Eugênio Sória de Anunciação, página 

35; 2) Como o Concílio é reincidente na grande parte das observações citadas, 

conforme consta na página 33 do livro, feitas pela última Assembleia Geral, que o 

Sínodo seja advertida pela reincidência. Livro de atas do Sínodo Brasil Central: 

Considerando que a comissão de exame de atas e atos do Sínodo Brasil Central 

não pôde cumprir com o seu dever, decide: 1) Pedir esclarecimento do por que da 

não apresentação do livro; 2) Determinar que o sínodo apresente o livro de atas 



na próxima reunião da COMEX - Comissão Executiva da Assembleia Geral, 

autorizando-a a examinar e aprovar as atas e os atos; 3) Advertir o concílio para 

que a falha não se repita. RELATÓRIO DA COMISSÃO DE RECEPÇÃO E 

DIPLOMACIA: O Rev. Agnaldo falou em nome da comissão de recepção e 

diplomacia saudando os seguintes irmãos e irmãs presentes: Ione Rodrigues 

Martins e Presb. Odair Martins, coordenadores nacionais de adultos da IPI do 

Brasil; Presb. João Camilo, assessor da Coordenadoria Nacional de Adultos da IPI 

do Brasil; Presb. Darli Alves de Souza, secretário geral do Clai Brasil (Conselho 

Latino Americano de Igrejas – região Brasil); Presb. Arnold Hermann Ferle, 

presidente da Fundação Eduardo Carlos Pereira; André Marcos de Souza Lima, 

coordenador nacional da UMPI da IPI do Brasil; Presb. Moacir Húngaro, 

presidente da Associação Evangélica Literária Pendão Real. O Jovem André – 

coordenador nacional da UMPI saudou a AG e falou do projeto Oxigênio e dos 

encontros da UMPI nesse ano. O Presb. Darli – Secretário Regional do CLAI 

também saudou a AG. O presidente convida a AG para uma palestra com o Rev. 

Archibald Mulford Woodruff na FATIPI – Faculdade Teológica da Igreja 

Presbiteriana Independente no dia 17/03/2011. AUTORIZAÇÃO PARA SE 

RETIRAREM DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL: Foi concedida, às 19h55, 

autorização ao Rev. Diogo Santana Rocha, do Presbitério Sudoeste de Minas, 

para se retirar da reunião. ENCERRAMENTO DA SESSÃO: A primeira sessão foi 

encerrada às 20h00, com oração pelo Rev. Marcelo Branco. Para constar, eu, 

Rev. Marcos Nunes da Silva, 1º secretário, lavrei a presente ata, que foi lida, 

aprovada e vai assinada e por todos os membros da diretoria presentes a esta 

sessão. 



ATA DA 2ª SESSÃO DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA 

IPI DO BRASIL – EXERCÍCIO 2011 – 2015 

 

DATA, HORA E LOCAL: Dia 13 de fevereiro de 2011, com início às 8h00, no 

Auditório do Hotel Golden Park, Av. Vereador Edmundo Cardillo, 3.608, em Poços 

de Caldas, MG. PRESIDENTE: Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira; SECRETÁRIO: 

Rev. Marcos Nunes da Silva. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: 

REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitério ABC: Revs. 

Abimael Lara e Marcos Nunes da Silva; Presbª. Eleni Rodrigues Mender Rangel e 

Presb. José Geraldo de Almeida; Presbitério Ipiranga: Revs. Adilson de Souza 

Filho e Assir Pereira; Presbs. Moisés Barbosa e Ricardo Heumuth Benedetti; 

Presbitério Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo Paes Zanini e Marcos Paulo 

Monteiro da Cruz Bailão; Presb. João Batista Ribeiro de Barros; Sínodo Brasil 

Central: Presbitério Brasil Central: Revs. Arlindo Ribeiro Junior e Edson Tadeu 

Duran; Presbitério Distrito Federal: Revs. Marcelo Branco Aparecido e Rui de 

Araújo Lobo; Presbs. Osmar Pereira Braga e Marcos Aurélio Alves Jorge; 

Presbitério Luziânia: Rev. Jean Carlos da Silva e Paulo Roberto Roriz Meireles; 

Presbs. Cleuber José de Barros e Noé Alves Rabelo; Presbitério Mato Grosso: 

Revs. David Aguiar de Oliveira e José Drailton da Silva; Presbs. Domicio Oliveira 

Santos e Durval Oliveira Santos; Presbitério Rondônia: Rev. Joaquim Francisco 

Ribeiro Neto; Sínodo Meridional: Presbitério Catarinense: Rev. Marcio Marques, 

Revª. Regina Niura Silva do Amaral; Presb. Itamar Murbak; Presbitério Londrina: 

Revs. João Luis Simonetti e João Marcos Martins Ribeiro; Presbªs. Henriqueta 

Rose Rosa e Sônia Regina Machado da Rocha; Presbitério Paranaense: Revs. 

Anderson Pereira Gomes e Edmilson Severino Leite; Presbs. Célio Marques 

Luciano Gomes e Helio Correia Silveira; Presbitério Sul do Paraná: Revs. Carlos 

Fernandes Méier e Jean Carlos Selleti; Presbs. Luiz Carlos Morosini e Salomão 

Bueno da Silva; Sínodo Minas Gerais: Presbitério São Paulo-Minas: Revs. 

Alessandro Leonardo Rodrigues Silva e Galdino Acássio Gomes da Silva; Presbs. 

Maurilio Clóvis dos Santos e Sérgio Ferreira de Lima; Presbitério Sudoeste de 

Minas: Rev. Ablandino Saturnino de Souza; Presbs. Mosart Ribeiro de Oliveira e 



Octacílio José de Assis; Presbitério Sul de Minas: Revs. Alex Sandro dos Santos e 

Zaru Cassiano; Presb. Vitor Manoel Pereira da Silva Alves Correia; Sínodo 

Nordeste: Presbitério Bahia: Revs. Gesiel Melo Silva e Nenrod Douglas de Oliveira 

Santos; Presbitério Nordeste: Rev. Rubens Diender de Oliveira Lima; Presbitério 

Pernambuco: Rev. Frankes Rodrigo de Souza; Presb. Neilton Diniz Silva; 

Presbitério Sergipe: Presbs. Jonatas Silva Meneses e Marcos Messias Sales; 

Presbitério Sul da Bahia: Rev. Sinval Alves Martins e Presb. Valmir de Souza 

Rezende. Sínodo Norte Paulistano: Presbitério Bandeirante: Rev. Leontino Faria 

dos Santos e Revª. Shirley Maria dos Santos Proença; Presbs. Wagner Jardim da 

Costa e Joel Pascoalino Ferrari; Presbitério Freguesia: Revs. Carlos Augusto 

Prado de Oliveira e Fabio Tavares Ribeiro; Presb. Brivaldo Brasilino Bueno e 

Presbª. Inailda Bicudo; Presbitério Santana: Revs. Emerson Ricardo Pereira dos 

Reis e José Rubens Lima Jardilino; Presbª. Neide Oliveira Barros e Presb. Valter 

de Toledo; Sínodo Ocidental: Presbitério Araraquarense: Rev. André Luiz do 

Amaral; Presbs. Marcio de Carvalho e Roberto de Oliveira; Presbitério Campinas: 

Revs. Edilson Batista Gomes e Mauricio Silva de Araújo; Presbs. Djalma Terra 

Araújo e Luiz Ribeiro da Silva; Presbitério Noroeste Paulista: Revs. Antonio Carlos 

Alves e Antonio de Oliveira Faria; Presb. Obedias Queiroz Ribeiro; Presbitério 

Oeste: Revs. Joézer Crott Sanches e Wanderlei Maciel Kirilov; Presbs. Roberto 

Bruder Carrera e Robson Timoteo Damasceno; Presbitério Rio Preto: Revs. Mário 

Sérgio de Góis e Gilbean Francis Aguiar Ferraz e Presb. Gilberto Brandão 

Tomazetto e Presbª. Márcia Regina Sant´ana Rodrigues; Sínodo Oeste Paulista: 

Presbitério Assis: Revs. Flavio Ribeiro de Oliveira e Helio Osmar Fernandes; 

Presbª. Doralice Ribeiro Simonetti; Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. 

Agnaldo Pereira Gomes e Elton Leandro da Silva; Presbªs. Celma Cristina Chaves 

Muñoz e Felícia Forte Sobrinha; Presbitério Presidente Prudente: Revs. Luiz 

Cesar Alves Espinhosa e Paulo de Melo Cintra Damião; Presbs. Manoel Trajano 

da Silva e Walter Signorini; Sínodo Osasco: Presbitério Carapicuíba: Revs. Carlos 

Eduardo Araújo e Revª. Maria Gizélia de Oliveira Souza Rosa; Presbs. Mesach 

Antonio de Oliveira e Salmo Henrique da Silva; Presbitério Novo Osasco: Revs. 

Eliseu Fonda da Silva e Pedro Teixeira Filho; Presb. Milton Pereira Magalhães; 



Presbitério Osasco: Revs. Jairo Camilo e Paulo César de Souza; Presbs. Eduardo 

Gouvea Mendonça e Etevaldo Barbosa Novaes; Sínodo Rio - São Paulo: 

Presbitério Fluminense: Rev. Rev. Francisco Carlos Monteiro dos Santos e Presb. 

Marcos Oliveira do Amorim; Presbitério Rio de Janeiro: Revs. Erivan Magno de 

Oliveira Fonseca Junior e Rafael Lemos Viana; Presbs. Eliezer Lopes Jerônimo e 

Gezer Barbosa; Presbitério Rio Sul: Revs. Antonio Elias Cotrim Thuler e Marcos 

Paulo de Oliveira e Presbs. Heitor José Cerqueira e Luiz Eduardo de Lima 

Ferreira; Presbitério Vale do Paraíba: Revs. Enilson Elias de Castro Monteiro e 

Esmael Salgado Arcas; Presbs. Honélio Caetano Rodrigues e Jackson dos 

Santos; Sínodo São Paulo: Presbitério Leste Paulistano: Rev. Nilo Sérgio da Silva; 

Presbs. João Batista Navarro e Josué Francisco Dimário; Presbitério Novo Leste 

Paulistano: Revs. Osni Messo Honório e Otoniel Marinho de Oliveira Junior; 

Presbs. Ezequiel Almeida Bartolomeu e Joaquim Ribeiro Filho; Presbitério 

Paulistano: Revs. Gilberto dos Santos Rodrigues e Venício Nogueira; Presbs. 

Abnaziel Ricardo de Freitas e William Ramos; Presbitério São Paulo: Revs. Filippo 

Blancato e Giovanni Campagnuci Alecrim de Araújo; Presb. Pedro Cândido da 

Silva; Sínodo Setentrional: Presbitério Amazonas: Revs. Claudio Fernando 

Reinaldet e Valdeilson Casemiro de Oliveira; Presbitério Ceará: Revs. Mardonio 

de Sousa Pereira e Áureo Rodrigues de Oliveira; Presb. Carlos Moraes Souza e 

Silva e Presbª. Maria do Socorro Fernandes de Oliveira; Presbitério Norte: Revs. 

José Carlos Viana Costa e Leobran Ribeiro Lima; Presb. Américo Lobo Freitas; 

Sínodo Sudoeste Paulista: Presbitério Botucatu: Revs. Clayton Leal da Silva e 

João Luiz Furtado; Presbªs. Ana Iracema Duarte Rangel Quinteiro e Eliana Franca 

Marques Bannwart; Presbitério Central Paulista: Rev. Paulo Cesar Barros 

Monteiro; Presbª. Noêmia Antunes Nascimento e Presb. Varlino Mariano de 

Souza; Presbitério Ourinhos: Rev. Marcos Gomes e Presb. Joselito da Silva 

Fragoso; Sínodo Sul de São Paulo: Presbitério Sorocaba: Revs. Edson Alcântara 

e Heitor Beranger Junior; Presbs. Oswaldo Pelegrini Fantasia e Valter Nielsen; 

Presbitério Sul de São Paulo: Revs. Evâneo de Oliveira Prado e José Antonio 

Aparecido Calaça; Presb. Antonio Pedreiro; Presbitério Votorantim: Rev. Jairo 

Honório Correia; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presbitério Arapongas: Revs. 



Audenir Almeida Cristófano e Jayme de Camargo Junior; Presbs. João Batista de 

Moura e Luis Antonio Zanlorenzi; Presbitério Campo Grande: Revs. Lucas de 

Oliveira Fornel e Osmar Gomes; Presbitério Maringá: Revs. Cesar Sória de 

Anunciação e Eduardo Cristiano Vaine Cordeiro; Presbs. Djalma Bastos César e 

Deodato Aparecido Soares; Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. Diones Cesar 

Braz e Ezequiel Luz; Presb. Jose Lourenço da Silva Neto; Presbitério Norte do 

Paraná: Rev. Reinaldo Almeida dos Santos e Presbs. Daniel de Lima e Moacir 

Enos Rosa. Presbitério Oeste do Paraná: Revs. Artêmio Langue Pauluci Junior e 

Sérgio Paulo Frazão; Presb. Dejair Palma e Presbª. Elaine Aquotin Medeiros. 

Havendo “quorum”, com a presença 100 ministros e 84 presbíteros totalizando 184 

representantes e com a representação de todos os sínodos, o presidente declarou 

aberta a segunda Sessão da 7ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da IPI do 

Brasil do Exercício 2011-2015. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de 

Lacerda, Secretário Geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, Tesoureiro; Presb. Ricardo 

Wagner Camilo, Administrador Geral. EXERCÍCIOS DEVOCIONAIS: Foram 

dirigidos pelo Presbítero Luiz Carlos Morosini, 2º Vice-Presidente da Assembleia 

Geral. APROVAÇÃO DA ATA: As atas serão encaminhadas aos delegados para 

que, no período de 10 dias possam apresentar suas observações. O presidente, 

convidou o Rev. Silas Silveira, pastor jubilado do Presbitério Distrito Federal para 

auxiliar a mesa como assessor parlamentar. RESOLUÇÃO: Livro de atas do 

Sínodo das Minas Gerais: Aprovar com as seguintes observações: 1) Nas atas 

número 13 e 14 da reunião ordinária, não houve ata específica da seção de 

instalação das reuniões; 2) Na ata 14, consta o registro das decisões dos 

documentos 19 a 22, sem que houvesse registro de entrada dos mesmos; 3) No 

termo de encerramento, consta o verbo “destina-se”, quando o correto é “destinou-

se”. Livro de atas do Sínodo ocidental: aprovar com as seguintes observações: 1) 

O livro contém duas páginas antes do termo de abertura sendo que a 1ª é uma 

repetição da capa e a 2ª é também uma repetição com um índice, folhas estas não 

previstas nas normas de elaboração de atas da IPIB; 2) Termo de Abertura e 

Encerramento do Livro de Atas estão em desconformidade com as datas da 1ª e 

da última ata, a data de abertura e encerramento são as mesmas (10/02/2011), 



quando na verdade deveria ser na abertura a data de 11/09/2009 e de 

encerramento 16/10/2010; 3) A Ata Extraordinária que foi numerada como 28ª 

está incorreta pois a numeração deveria ser de acordo com o biênio da legislatura 

em curso. Inclusive causando uma dificuldade de entendimento tendo em vista 

que ela se encontra após a 29ª ata ordinário do Sínodo; 4) As Atas sempre têm 

tido dois cabeçalhos sendo que não há necessidade; 5) observar a ortografia com 

mais cuidado para se evitar falhas na transcrição das atas. Livro de atas do 

Sínodo Sul de São Paulo: Considerando que o livro de atas do Sínodo não foi 

entregue, decide: que o Livro seja apresentado na próxima Reunião da COMEX. 

Livro de atas do Sínodo Osasco: aprovar com as seguintes observações: 1) 11ª. 

Ata – pág. 3 – linha 21, onde está escrito: na propriedade da IPIB deve constar 

Igreja Presbiteriana Independente do Brasil-IPIB; 2) pág. 3 – linha 22, onde está 

escrito: da Comex da Ag, diga-se da Comissão Executiva da Assembleia Geral – 

Comex da Ag; 3) pág. 4 – linha 4, onde se diz: ante à Reunião, leia-se antes da 

reunião; 4) pág. 10 – linha 8, onde se diz: Cuja eleição se dará em 3 de dezembro, 

deve constar 4 de  dezembro; 5) Pág. 11 – linha 23, consta na representação do 

Presbitério de Carapicuíba 4 ministros presentes e um ausente, perfazendo um 

total de 5 ministros na representação. Entendemos que o ministro relacionado 

como ausente o foi indevidamente; 6) Doc 6 – pág. 13 – linha 18, na discrição do 

doc 6 não esclarece o assunto da emenda constitucional proposta; 7) pg 14 – linha 

21, onde se lê: falta a citação do Coordenador Regional de Jovens, leia-se: falta a 

citação do nome do Coordenador Regional da UMPI; 8) pág. 14 – linha 22, item a)  

- Consta apenas “relatório parcial”, e somente traz esta informação não 

esclarecendo a que se refere o relatório; 9) Item b) – Pag. 14 – linha 31, onde se 

lê: Nomeação das atas, leia-se Numeração das Atas; 10) Item f) – Pág. 15 – linha 

6, consta a seguinte expressão: “corrigindo as ilegalidades”, sem mencionar a 

relação das ilegalidades. Doc. AG 013/11 (Consulta sobre contratação de 

funcionário pela igreja local), considerandos: que o documento, embora tenha sido 

encaminhado dentro da legalidade, há que se observar que os concílios inferiores 

que receberam o documento deixaram de exercer o seu papel constitucional; que 

o presbitério antes de manifestar sua estranheza quanto a contratação de um 



presbítero por uma Igreja local para trabalhar numa entidade vinculada à referida 

igreja em atividade diversa do presbiterato, deveria ter deliberado sobre a 

legalidade do ato; que ao preferir encaminhar uma consulta sobre o tema à AG 

deixou de exercer sua função constitucional; que o Sínodo Norte Paulistano, ao 

receber o documento solicitando encaminhamento de consulta sobre o assunto a 

AG agiu apenas e tão somente como um órgão protocolizador de documentos, 

deixando de observar sua competência de responder as consultas solicitadas 

pelos presbitérios de sua jurisdição, decide: Recomendar aos concílios inferiores 

que zelem para cumprir com suas atribuições constitucionais, permitindo assim 

que a AG se ocupe com questões de maior relevância e que em relação ao mérito 

do documento, o conselho local agiu dentro de sua competência, não havendo 

nenhum impedimento legal para que um presbítero possa ser contratado para 

prestar outros serviços remunerados que não sejam inerentes ao seu ofício, seja 

para a Igreja ou para entidades a ela vinculadas desde que seja observada a 

legislação pertinente; Doc. AG 023/11 - Consulta a respeito de transferência de 

ministros, decide: Embora o parágrafo 3.º do artigo 39 da Constituição não 

regulamente os motivos relevantes para a não recepção de ministros por 

transferência vale ressaltar que os mesmos devem ser definidos segundo o 

prudente critério de cada concílio, desde que as disposições constitucionais sejam 

devidamente observadas; Doc. AG 022/11 (Encaminhamento do estatuto do 

Sínodo Osasco para homologação), decide: Homologar o Estatuto nos seguintes 

termos: ESTATUTO DO SÍNODO OSASCO - CAPÍTULO I  DA NATUREZA, 

SEDE E FINS. - Artigo 1º - O Sínodo Osasco da Igreja Presbiteriana Independente 

do Brasil, adiante chamado simplesmente “Sínodo”, é uma instituição religiosa 

cristã de tradição reformada de princípios presbiterianos de doutrina e governo, 

sem fins lucrativos, constituída de uma assembleia de ministros e presbíteros 

representantes de cada Presbitério sob a sua jurisdição, organizado e mantido de 

acordo com as disposições constitucionais e legais da Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil. Artigo 2º - O Sínodo, organizado 22 de Janeiro de 2011 , 

de tempo e duração indeterminados, tem a sua sede à Rua Dionísio de 

Camargo, 105 – Centro – Osasco São Paulo - CEP: 06086-100 e foro na 



Comarca de Osasco e incorpora-se para poder juridicamente adquirir, possuir, 

onerar, alienar e administrar o seu patrimônio e, neste caráter civil, reger-se-á pelo 

presente estatuto, observando-se os dispositivos da Constituição da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil, adiante designada apenas como “IPIB”. 

Artigo 3º - O Sínodo tem como principais atribuições: I - organizar, disciplinar, 

transferir, fundir e dissolver Presbitérios; II - aprovar os relatórios e examinar as 

atas e atos dos Presbitérios, verificando se foi observada a Constituição da IPIB; 

III - atender a consultas, representações, referências e apelações encaminhadas 

pelos Presbitérios; IV - fazer cumprir as suas próprias decisões e as da 

Assembleia Geral da IPIB, bem como velar para que seja prestigiada a autoridade 

dos concílios inferiores; V - concertar planos para o interesse geral do trabalho em 

sua jurisdição, instituir e superintender agências necessárias ao trabalho geral; VI 

- nomear ministros, com anuência de seus respectivos Presbitérios, bem como 

Presbíteros para o desempenho de diferentes funções; VII - nomear comissões 

especiais para execução de seus planos; VIII - superintender as atividades leigas 

na sua jurisdição; IX - propor à Assembleia Geral, medidas que julgue vantajosas 

para toda a Igreja; X - acolher e encaminhar como seus representantes junto à 

Assembleia Geral da IPIB os ministros e presbíteros eleitos em seus respectivos 

Presbitérios; XI - eleger o representante e seus suplentes junto à Comissão 

Executiva da Assembleia Geral da IPIB, dentre os ministros e presbíteros titulares, 

que representam seus Presbitérios naquele Concílio. CAPÍTULO II - DOS 

MEMBROS - Artigo 4º - São membros do Sínodo os Presbitérios a ele 

jurisdicionados, representados por quatro ministros e quatro presbíteros.Artigo 5º - 

A exclusão de membros se dá em razão de: I - transferência de Presbitério para 

outro Sínodo da IPIB; II - dissolução mediante decisão da Assembleia Geral da 

IPIB. Artigo 6º - São direitos dos membros: I - eleger dentre seus ministros e 

presbíteros representantes a diretoria do Sínodo; II - por meio de seus ministros e 

presbíteros representantes, participar de comissões e assessorias, nomeadas 

para auxiliar o concílio, bem como da sua comissão Executiva. Artigo 7º - São 

deveres dos membros: I - cumprir as decisões do Sínodo, bem como as decisões 

tomadas pela Assembleia Geral da IPIB; II - cumprir o presente Estatuto e demais 



normas e decisões da IPIB. CAPÍTULO III - DO PATRIMÔNIO - Artigo 8º - 

Formam o patrimônio do Sínodo os bens móveis e imóveis que possui ou venha a 

possuir por doação, legado, aquisição ou qualquer outro meio justo e legal. 

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

aprovadas por dois terços de seus representantes em reunião extraordinária. 

Artigo 9º - O Sínodo mantém-se com as contribuições dos Presbitérios a ele 

jurisdicionados, com ofertas, doações, legados, títulos, apólices, rendimentos 

financeiros e com os rendimentos do seu patrimônio ou qualquer outro provento 

legal. Artigo 10 - Todos os bens e rendimentos do Sínodo serão aplicados 

integralmente na manutenção e desenvolvimento dos objetivos descritos no artigo 

3º deste Estatuto. CAPÍTULO IV - DAS REUNIÕES - Artigo 11 - A representação 

de cada Presbitério será constituída de quatro ministros e de quatro presbíteros 

eleitos dentre seus membros. Parágrafo Único – Os representantes exibirão 

credencial assinada pelo presidente ou secretário executivo do respectivo 

Presbitério. Artigo 12 - O “quorum” do Sínodo é formado por um terço dos 

ministros e um terço dos presbíteros, desde que estejam representados dois 

terços dos Presbitérios. Artigo 13 - O Sínodo reúne-se ordinariamente ao menos 

uma vez ao ano. Artigo 14 – O Sínodo reúne-se extraordinariamente: I - quando o 

próprio Sínodo o determinar; II - quando qualquer emergência o exigir, sendo 

convocado por iniciativa do presidente ou a requerimento subscrito por seus 

representantes, em número exigido para o “quorum”. § 1º - Nas reuniões 

extraordinárias o Sínodo será dirigido pela mesma diretoria e será composto dos 

mesmos representantes da reunião anterior, a não ser que os Presbitérios 

queiram substituí-los. § 2º - As reuniões extraordinárias tratarão somente da 

matéria para a qual forem convocadas. Artigo 15 - As convocações para as 

reuniões serão feitas com antecedência mínima de quinze dias através de edital 

afixado na sede ou por carta ou por outro meio eletrônico. Artigo 16 - As despesas 

feitas pelos membros do Sínodo para comparecerem às suas reuniões serão 

custeadas pelo Presbitério que representarem. CAPÍTULO V - DA DIRETORIA - 

Artigo 17 - A diretoria do Sínodo compõe-se de Presidente, Vice-Presidente, 

primeiro secretário e segundo secretário, todos eleitos por escrutínio secreto, 



dentre os seus membros, logo após a abertura do Concílio, e de Secretário 

Executivo e Tesoureiro, eleitos no decorrer da reunião, para um mandato de dois 

anos. Parágrafo Único - Quando um ministro ou presbítero, eleito para um dos 

cargos da Diretoria, deixar de ser representante de seu Presbitério, perderá o 

mandato, exceto para a sessão de abertura, ou, caso seja eleito secretario 

executivo ou tesoureiro, terá assento no concilio, mas sem direito a voto. Artigo 18 

– No caso de impedimento do presidente ou do vice-presidente, o secretário 

executivo poderá substituí-los e, no caso de impedimento permanente, proceder-

se-á a nova eleição para preenchimento dos cargos. Artigo 19 - O presidente tem 

autoridade para a manutenção da ordem nas reuniões, bem como para convocar 

ou adiar as reuniões do concílio, conforme as regras por este estabelecidas. 

Parágrafo Único - O presidente, no exercício de sua função, não poderá tomar 

parte nas discussões, e só tem voto de qualidade, que é obrigatório. Artigo 20 - 

Compete ao presidente: I - convocar as reuniões do Sínodo e, quando necessário, 

adiá-las; II - presidir as reuniões e fazer com que o regimento Interno e a 

Constituição da IPIB sejam observados; III - representar o Sínodo ativa, passiva, 

judicial e extrajudicialmente; IV – Assinar cheques sempre em conjunto com o 

Tesoureiro. Artigo 21 - Compete ao vice-presidente substituir o presidente nos 

seus impedimentos. Artigo 22 - Compete ao primeiro secretário elaborar as atas 

das reuniões do Sínodo conforme regras estabelecidas pela Assembleia Geral da 

IPIB e, depois de aprovadas, entregá-las ao secretário executivo, para 

providências cabíveis. Artigo 23 - Compete ao 2º secretário, além de substituir o 1º 

secretário, fazer a verificação de presença dos representantes dos Presbitérios 

nas reuniões, ler os documentos que forem apresentados, guardá-los em boa 

ordem e transcrever nos livros de atas dos Presbitérios o parecer da comissão 

examinadora dos referidos livros, parecer esse que será assinado pelo presidente. 

Artigo 24 - Compete ao secretário executivo: I – transcrever as atas das reuniões 

em livro próprio, enviando um resumo das atas para publicação no órgão oficial da 

igreja; II – organizar e manter o arquivo do Sínodo, que conterá um registro de 

todos os presbitérios sob sua jurisdição, os relatórios de suas várias comissões e 

sua estatística geral; III – cuidar da correspondência do Sínodo; IV – elaborar e 



encaminhar o resumo das atas para publicação no órgão oficial da IPIB; V – 

substitui o presidente e o vice-presidente nos termos do artigo 18. Artigo 25 - 

Compete ao Tesoureiro: I – arrecadar e contabilizar todos os valores devidos ao 

Sínodo; II – efetuar os pagamentos das despesas regulares e autorizados pela 

Comissão Executiva; III – manter a escrituração em livro revestido das 

formalidades legais que assegurem a respectiva exatidão; IV - apresentar 

relatórios financeiros à Comissão Executiva e ao Sínodo quando de sua reunião 

ordinária; V – assinar cheques sempre em conjunto com o presidente e/ou com o 

vice-presidente. Parágrafo Único - A abertura de contas bancárias, que será 

sempre em nome do Sínodo, as aplicações em instituições financeiras e os 

levantamentos de empréstimos somente serão feitos com a autorização da 

Comissão Executiva. Artigo 26 - No exercício de suas funções administrativas 

nenhum membro da Diretoria do Sínodo será remunerado nem fará jus a qualquer 

parcela do seu patrimônio ou de suas receitas. CAPÍTULO VI - DA 

ADMINISTRAÇÃO - Artigo 27 - O Sínodo, entre suas reuniões, será representado 

por uma Comissão Executiva constituída de sua diretoria. Artigo 28 – São 

atribuições da Comissão Executiva: I – velar pela fiel observância e execução das 

deliberações do sínodo, bem como da Assembleia Geral da IPIB; II – decidir sobre 

questões de caráter urgente, ad referendum do Sínodo em sua reunião 

subseqüente; III – encaminhar suas atas para aprovação pelo Sínodo; IV – 

administrar o Sínodo como organização religiosa sem fins lucrativos. § 1º - A 

Comissão Executiva poderá nomear comissões e assessorias para o 

desenvolvimento de suas atividades. § 2º - A Comissão Executiva não poderá se 

reunir sem a presença mínima de três de seus membros. § 3º - Os atos e decisões 

da Comissão Executiva serão registrados em livro próprio de atas o qual 

examinado na reunião ordinária do Sínodo. CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES 

GERAIS - Artigo 29 - Os membros do Sínodo e seus administradores não 

respondem com seus bens individuais, solidária ou subsidiariamente pelas 

obrigações que, em nome dele, forem contraídas. Artigo 30 - O Sínodo pode ser 

dissolvido mediante decisão da Assembleia Geral da IPIB, por medida 

administrativa ou sentença disciplinar. Parágrafo Único – A Assembleia Geral da 



IPIB providenciará as medidas necessárias para a liquidação e extinção de sua 

personalidade jurídica e os bens, porventura existentes, depois de pagas as 

dívidas, pertencerão à IPIB. Artigo 31 - O presente estatuto poderá ser reformado 

em qualquer tempo, em reunião extraordinária do Sínodo, mediante a aprovação 

de dois terços dos representantes dos Presbitérios presentes, observadas as 

disposições da Constituição da IPIB. Artigo 32 - Os casos omissos no presente 

Estatuto serão solucionados de acordo com a Constituição da IPIB. Artigo 33 - O 

presente estatuto entrará em vigor após a sua aprovação pelo Sínodo, 

homologação pela Assembleia Geral da IPIB e registro no competente Cartório de 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas.  

Doc. AG 006/11 (Deliberação sobre o imóvel localizado em Imperatriz-MA), 

considerandos: a inexistência de documentos efetivamente comprobatórios da 

venda do citado imóvel para a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do 

Brasil; a inexistência de um relatório completo sobre a situação em apreço; o fato 

da posse do imóvel estar com a Igreja Congregacional; os problemas quanto ao 

mapeamento e situação dos imóveis da IPI do Brasil; que as informações não 

oficiais dão conta que: 1 – o imóvel referido foi vendido por um missionário da IPI 

do Brasil; 2 – que circula na região a verdade de que o imóvel foi vendido para 

comprar um terreno próximo ao imóvel em referência; 3 – não existe 

documentação alguma de nenhuma transação, decide: a) efetuar a doação do 

imóvel situado à rua São João, cadastrado na zona 01, setor 36, quadra 16, parte 

do lote 273, unidade 001, medindo de frente 8,40m (oito metros e quarenta 

centímetros), lateral direita 29,90m (vinte e nove metros e noventa centímetros), 

lateral esquerda 30,00m (trinta metros), fundo 8,40m (oito metros e quarenta 

centímetros), com matrícula nº 11.081, registrado no 1º Cartório de registro de 

imóveis de Imperatriz, MA,  para a UIECB - União das Igrejas Evangélicas 

Congregacionais do Brasil, visto que a documentação está conosco e há o 

reconhecimento da venda do imóvel, autoriza-se o presidente, assinar a escritura 

de doação; b) reiterar a necessidade, de forma urgente, da efetivação do 

mapeamento patrimonial, bem como da situação do mesmo. Doc. AG 014/11 

(rotina das sessões da reunião da AG), considerandos: a preocupação do 



Presbitério Freguesia, subscrito pelo Sínodo Norte Paulistano; a necessidade de 

evitarmos o açodamento das discussões e das decisões da AG, decide: 

recomendar que a AG observe o cumprimento dos horários regimentais, evitando 

alongamentos de atos que provoquem a secundarização das discussões e 

resoluções das questões trazidas a Assembleia Geral. Doc. AG 026/11 

(participação de ministros e ministras jubilados no programa de educação 

continuada), considerandos: a natureza diversa da jubilação; a possibilidade da 

participação efetiva do ministro(a) jubilado(a) na vida das igrejas do seu 

presbitério; a regulamentação dessa matéria na reunião da AG em 12/08/2005, 

decide: 1) acrescentar a regulamentação da AG em 12/08/2005 (art.35 - parágrafo 

único), os seguintes pontos: a) facultar ao pastor(a) jubilado(a) a participação no 

programa de educação continuada; b) determinar a não obrigatoriedade da 

apresentação de relatório para os aludidos pastores; 2) dispensar a participação 

dos ministros que estão em atividade fora do país, enquanto perdurar tal situação. 

Doc. AG 028/11 (proposta a respeito da contribuição de igrejas recém-organizadas 

para a Tesouraria da Assembleia Geral da IPI do Brasil), decide: 1) que as igrejas 

recém-organizadas sejam isentas de 100% da contribuição à AG no primeiro ano 

de organização; 2) que no seu segundo ano de organização a igreja contribua com 

50% do percentual de contribuição definido pela AG; 3) que a partir do terceiro ano 

a contribuição seja integral. Registra-se o voto contrário dos irmãos: Rev. Helinton, 

Rev. Abimael Lara, Rev. Osny Messo Honório, Rev. Otoniel Junior e do Presb. 

Jackson dos Santos. Doc. AG 032/11 (relatório sobre o desenvolvimento do 

Projeto Semeando), considerandos: o relatório prestado das atividades; os 

encaminhamentos já estabelecidos por diversos presbitérios, decide: 1) acolher e 

arquivar o relatório; 2) agradecer o trabalho daqueles que se oportunizaram para a 

feitura desse trabalho, além do planejamento da igreja, em vista do seu 

crescimento. Doc. AG 012/11 – item 2 (relatório da comissão especial para a 

elaboração da reciclagem acadêmica), decide: que os bacharéis em teologia, 

formados por seminários oficiais de igrejas protestantes históricas (presbiterianas, 

luteranas, congregacionais, metodistas, batistas e anglicanas) de nível superior e 

curso presencial com o mínimo de 2.400 horas aula, deverão encaminhar seus 



pedidos de reciclagem, através dos seus presbitérios, à Faculdade de Teologia da 

IPI do Brasil, com cópias ao respectivo Sínodo e ao organismo responsável pela 

Educação Teológica da IPI do Brasil (Fundação Eduardo Carlos Pereira). Os 

alunos do curso de reciclagem deverão cumprir programa de 32 créditos, 

constituindo 20 créditos em núcleo básico e 12 créditos complementares, sendo 

que cada crédito corresponde a 20 horas aula. O núcleo básico será obrigatório a 

todos os alunos do curso de reciclagem. Ele constará das seguintes disciplinas: 

História do Presbiterianismo (80 horas aula); Legislação Eclesiástica (40 horas 

aula); Exegese do Antigo Testamento (40 horas aula), Exegese do Novo 

Testamento (40 horas aula), Teologia Pastoral (80 horas aula); Teologia 

Sistemática (80 horas aula); Administração Eclesiástica (40 horas aula), 

totalizando 400 horas aula, ou seja, 20 créditos. As disciplinas complementares a 

serem cursadas serão definidas pela Faculdade de Teologia da IPI do Brasil, 

tendo em vista exame do histórico escolar apresentado pelos bacharéis em 

teologia. Os alunos elaborarão monografia e exegese de conclusão de curso 

segundo regulamentação da Faculdade de Teologia. O curso de reciclagem será 

cumprido através de provas e trabalhos, ou seja, em caráter não presencial. 

Registra-se voto contrário dos irmãos: Revs. Paulo Damião, Carlos Méier, João 

Simoneti, Mario Sérgio, João Marcos Martins, Alex Sandro e dos Presbs. Luiz 

Carlos Morosini e Sérgio Ferreira. SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: A 

sessão foi suspensa às 12h30 para o almoço, com oração por Rev. Wanderley 

Kirilov e reiniciada às 14h30. NOMEAÇÃO PARA AS SECRETARIAS E 

MINISTÉRIOS: O Rev. Áureo passa a presidência ao Vice-presidente, Rev. 

Agnaldo, e explica ao plenário os critérios que a Diretoria utilizou para a escolha 

dos nomes para as funções e secretarias da igreja para o quadriênio 2011-2015. 

Sendo votado em bloco com o voto contrário do Rev. Jairo Camilo, ficando assim 

constituído: MINISTÉRIO DA MISSÃO: Rev. Raul Hamilton de Souza – Presbitério 

Campo Grande; Secretaria de Evangelização: Rev. César Sória de Anunciação – 

Presbitério Maringá; Secretaria da Família: Rev. Alex Sandro dos Santos – 

Presbitério Sul de Minas; Coordenadoria de Crianças: Rev. Arlindo Ribeiro Júnior 

– e Rosemary Costa Ribeiro; Coordenadoria de Adolescentes: Rev. Rodolfo Góis; 



Secretaria de Diaconia: Rev. Douglas Alberto dos Santos; Secretaria de Ação 

Pastoral: Rev. Valdemar de Souza; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO: Rev. Valdinei 

Aparecido Ferreira; Secretaria de Educação Cristã: Rev. Adílson de Souza Filho; 

Secretaria de Educação Teológica: Rev. Jean Carlos Seletti; Secretaria Música e 

Liturgia: Rev. Émerson Ricardo Pereira dos Reis; MINISTÉRIO DA 

COMUNICAÇÃO: Fabrício Guilherme; Jornal O Estandarte: Rev. Gerson Correia 

de Lacerda; Portal: Rev. Giovanni C. Alecrim de Araújo; Revista Alvorada: Sheila 

Amorim Souza; Educação Continuada: Rev. Helinton Rodrigo Zanini Paes; 

Assessoria Jurídica e Institucional: Presbítero Evilásio Ferreira Filho e Rev. Mário 

Ademar Fava; Assessoria de Estatística: Rev. Wellington Barboza de Camargo; 

Fundação Eduardo Carlos Pereira: a)  Conselho Curador: Rev. Clayton Leal da 

Silva, Rev. Carlos Fernandes Méier, Rev. José Rômulo Magalhães Filho, Rev. 

Rodolfo Garcia Montosa, Presb. Wilson da Silva Matos, Presb. Arnold Hermann 

Ferle e Presb. Heitor Pires Barbosa Júnior; b) Conselho Fiscal: Presba. Sônia 

Regina Machado da Rocha, Presb. Moisés Barboza e Presb. Moacir Benvindo de 

Carvalho; Projeto Semeando II: Rev. Nenrod Douglas de Oliveira Santos e Rev. 

Erivan Magno de Oliveira F. Jr. As Revªs. Shirley Proença, Maria Gizélia e Niura 

registraram seu voto de protesto quanto ao número pequeno de mulheres na 

composição das secretarias e ministérios da igreja. Também foram eleitos por 

aclamação conforme regulamentação da Assembleia Geral, o secretário geral, o 

tesoureiro e o administrador geral, tendo o seguinte resultado: Secretário Geral: 

Rev. Roberto Mauro de Souza Castro; Tesoureiro: Presbítero Josué Francisco 

Dimário; Administrador Geral: Rev. Aury Vieira Reinaldet. Registra-se o voto 

contrário dos Revs. Ablandino Saturnino de Souza e Gilbean Francis Aguiar 

Ferraz. O Rev. Áureo assume a presidência e anuncia que os eleitos serão 

empossados no culto. AUTORIZAÇÃO PARA SE RETIRAREM DA REUNIÃO DA 

ASSEMBLEIA GERAL: Foi concedida autorização, às 12h00, ao Rev. Osmar 

Gomes, do Presbitério Campo Grande para se retirar da reunião, por motivo de 

enfermidade de sua filha. O Rev. Valdeilson orou pela viagem do Rev. Osmar e 

por sua filha que está internada. SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: A 

sessão foi suspensa às 17h para o jantar, com oração pelo Rev. Hélio Osmar, 



sendo retomada às 19h para realização de culto de adoração a Deus e posse dos 

novos secretários da igreja para o quadriênio 2011-2015, dirigido pela Diretoria da 

Assembleia Geral juntamente com o Rev. Ablandino, vice-presidente do Sínodo 

Minas Gerais, Rev. Alessandro, presidente do Presbitério São Paulo-Minas, e dos 

Revs. Assir Pereira e Leontino Farias dos Santos, ex-presidentes da Assembleia 

Geral da IPI do Brasil, sendo pregador o Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira, 

presidente da Assembleia Geral. ENCERRAMENTO: A segunda sessão foi 

encerrada às 21h30, com oração e bênção pelo Rev. Áureo, presidente da 

Assembleia Geral da IPI do Brasil. Para constar, eu, Rev. Marcos Nunes da Silva, 

1º secretário, lavrei a presente ata, que foi lida, aprovada e vai assinada e por 

todos os membros da diretoria presentes a esta sessão. 

 



ATA DA 3ª SESSÃO DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA 

IPI DO BRASIL – EXERCÍCIO 2011 – 2015 

 

DATA, HORA E LOCAL: Dia 14 de fevereiro de 2011, com início às 8h00, no 

Auditório do Hotel Golden Park, Av. Vereador Edmundo Cardillo, 3.608, em Poços 

de Caldas, MG. PRESIDENTE: Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira; SECRETÁRIO: 

Rev. Marcos Nunes da Silva. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: 

REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitério ABC: Revs. 

Abimael Lara e Marcos Nunes da Silva; Presbª. Eleni Rodrigues Mender Rangel e 

Presb. José Geraldo de Almeida; Presbitério Ipiranga: Revs. Adilson de Souza 

Filho e Assir Pereira; Presbs. Moisés Barbosa e Ricardo Heumuth Benedetti; 

Presbitério Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo Paes Zanini e Marcos Paulo 

Monteiro da Cruz Bailão; Presb. João Batista Ribeiro de Barros; Sínodo Brasil 

Central: Presbitério Brasil Central: Revs. Arlindo Ribeiro Junior e Edson Tadeu 

Duran; Presbitério Distrito Federal: Revs. Marcelo Branco Aparecido e Rui de 

Araújo Lobo; Presbs. Osmar Pereira Braga e Marcos Aurélio Alves Jorge; 

Presbitério Luziânia: Revs. Jean Carlos da Silva e Paulo Roberto Roriz Meireles; 

Presbs. Cleuber José de Barros e Noé Alves Rabelo; Presbitério Mato Grosso: 

Revs. David Aguiar de Oliveira e José Drailton da Silva; Presbs. Domicio Oliveira 

Santos e Durval Oliveira Santos; Presbitério Rondônia: Rev. Joaquim Francisco 

Ribeiro Neto; Sínodo Meridional: Presbitério Catarinense: Rev. Marcio Marques, 

Revª. Regina Niura Silva do Amaral; Presb. Itamar Murbak; Presbitério Londrina: 

Revs. João Luis Simonetti e João Marcos Martins Ribeiro; Presbªs. Henriqueta 

Rose Rosa e Sônia Regina Machado da Rocha; Presbitério Paranaense: Revs. 

Anderson Pereira Gomes e Edmilson Severino Leite; Presbs. Célio Marques 

Luciano Gomes e Helio Correia Silveira; Presbitério Sul do Paraná: Revs. Carlos 

Fernandes Méier e Jean Carlos Selleti; Presbs. Luiz Carlos Morosini e Salomão 

Bueno da Silva; Sínodo Minas Gerais: Presbitério São Paulo-Minas: Revs. 

Alessandro Leonardo Rodrigues Silva e Galdino Acássio Gomes da Silva; Presbs. 

Maurilio Clóvis dos Santos e Sérgio Ferreira de Lima; Presbitério Sudoeste de 

Minas: Rev. Ablandino Saturnino de Souza; Presbs. Mosart Ribeiro de Oliveira e 



Octacílio José de Assis; Presbitério Sul de Minas: Revs. Alex Sandro dos Santos e 

Zaru Cassiano; Presb. Vitor Manoel Pereira da Silva Alves Correia; Sínodo 

Nordeste: Presbitério Bahia: Revs. Gesiel Melo Silva e Nenrod Douglas de Oliveira 

Santos; Presbitério Nordeste: Rev. Rubens Diender de Oliveira Lima; Presbitério 

Pernambuco: Rev. Frankes Rodrigo de Souza; Presb. Neilton Diniz Silva; 

Presbitério Sergipe: Presbs. Jonatas Silva Meneses e Marcos Messias Sales; 

Presbitério Sul da Bahia: Rev. Sinval Alves Martins e Presb. Valmir de Souza 

Rezende. Sínodo Norte Paulistano: Presbitério Bandeirante: Rev. Leontino Faria 

dos Santos e Revª. Shirley Maria dos Santos Proença; Presbs. Wagner Jardim da 

Costa e Joel Pascoalino Ferrari; Presbitério Freguesia: Revs. Carlos Augusto 

Prado de Oliveira e Fabio Tavares Ribeiro; Presb. Brivaldo Brasilino Bueno e 

Presbª. Inailda Bicudo; Presbitério Santana: Revs. Emerson Ricardo Pereira dos 

Reis e José Rubens Lima Jardilino; Presbª. Neide Oliveira Barros e Presb. Valter 

de Toledo; Sínodo Ocidental: Presbitério Araraquarense: Rev. André Luiz do 

Amaral; Presbs. Marcio de Carvalho e Roberto de Oliveira; Presbitério Campinas: 

Revs. Edilson Batista Gomes e Mauricio Silva de Araújo; Presbs. Djalma Terra 

Araújo e Luiz Ribeiro da Silva; Presbitério Noroeste Paulista: Revs. Antonio Carlos 

Alves e Antonio de Oliveira Faria; Presb. Obedias Queiroz Ribeiro; Presbitério 

Oeste: Revs. Joézer Crott Sanches e Wanderlei Maciel Kirilov; Presbs. Roberto 

Bruder Carrera e Robson Timoteo Damasceno; Presbitério Rio Preto: Revs. Mário 

Sérgio de Góis e Gilbean Francis Aguiar Ferraz e Presb. Gilberto Brandão 

Tomazetto e Presbª. Márcia Regina Sant´ana Rodrigues; Sínodo Oeste Paulista: 

Presbitério Assis: Revs. Flavio Ribeiro de Oliveira e Helio Osmar Fernandes; 

Presbª. Doralice Ribeiro Simonetti; Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. 

Agnaldo Pereira Gomes e Elton Leandro da Silva; Presbªs. Celma Cristina Chaves 

Muñoz e Felícia Forte Sobrinha; Presbitério Presidente Prudente: Revs. Luiz 

Cesar Alves Espinhosa e Paulo de Melo Cintra Damião; Presbs. Manoel Trajano 

da Silva e Walter Signorini; Sínodo Osasco: Presbitério Carapicuíba: Rev. Carlos 

Eduardo Araújo e Revª. Maria Gizélia de Oliveira Souza Rosa; Presbs. Mesach 

Antonio de Oliveira e Salmo Henrique da Silva; Presbitério Novo Osasco: Revs. 

Eliseu Fonda da Silva e Pedro Teixeira Filho; Presb. Milton Pereira Magalhães; 



Presbitério Osasco: Revs. Jairo Camilo e Paulo César de Souza; Presbs. Eduardo 

Gouvea Mendonça e Etevaldo Barbosa Novaes; Sínodo Rio - São Paulo: 

Presbitério Fluminense: Rev. Rev. Francisco Carlos Monteiro dos Santos e Presb. 

Marcos Oliveira do Amorim; Presbitério Rio de Janeiro: Revs. Erivan Magno de 

Oliveira Fonseca Junior e Rafael Lemos Viana; Presbs. Eliezer Lopes Jerônimo e 

Gezer Barbosa; Presbitério Rio Sul: Revs. Antonio Elias Cotrim Thuler e Marcos 

Paulo de Oliveira e Presbs. Heitor José Cerqueira e Luiz Eduardo de Lima 

Ferreira; Presbitério Vale do Paraíba: Revs. Enilson Elias de Castro Monteiro e 

Esmael Salgado Arcas; Presbs. Honélio Caetano Rodrigues e Jackson dos 

Santos; Sínodo São Paulo: Presbitério Leste Paulistano: Rev. Nilo Sérgio da Silva; 

Presbs. João Batista Navarro e Josué Francisco Dimário; Presbitério Novo Leste 

Paulistano: Revs. Osni Messo Honório e Otoniel Marinho de Oliveira Junior; 

Presbs. Ezequiel Almeida Bartolomeu e Joaquim Ribeiro Filho; Paulistano: Revs. 

Gilberto dos Santos Rodrigues e Venício Nogueira; Presbs. Abnaziel Ricardo de 

Freitas e William Ramos; Presbitério São Paulo: Revs. Filippo Blancato e Giovanni 

Campagnuci Alecrim de Araújo; Presb. Pedro Cândido da Silva; Sínodo 

Setentrional: Presbitério Amazonas: Revs. Claudio Fernando Reinaldet e 

Valdeilson Casemiro de Oliveira; Presbitério Ceará: Revs. Mardonio de Sousa 

Pereira e Áureo Rodrigues de Oliveira; Presb. Carlos Moraes Souza e Silva e 

Presbª. Maria do Socorro Fernandes de Oliveira; Presbitério Norte: Revs. José 

Carlos Viana Costa e Leobran Ribeiro Lima; Presb. Américo Lobo Freitas; Sínodo 

Sudoeste Paulista: Presbitério Botucatu: Revs. Clayton Leal da Silva e João Luiz 

Furtado; Presbªs. Ana Iracema Duarte Rangel Quinteiro e Eliana Franca Marques 

Bannwart; Presbitério Central Paulista: Rev. Paulo Cesar Barros Monteiro; Presbª. 

Noêmia Antunes Nascimento e Presb. Varlino Mariano de Souza; Presbitério 

Ourinhos: Rev. Marcos Gomes e Presb. Joselito da Silva Fragoso; Sínodo Sul de 

São Paulo: Presbitério Sorocaba: Revs. Edson Alcântara e Heitor Beranger Junior; 

Presbs. Oswaldo Pelegrini Fantasia e Valter Nielsen; Presbitério Sul de São Paulo: 

Revs. Evâneo de Oliveira Prado e José Antonio Aparecido Calaça; Presb. Antonio 

Pedreiro; Presbitério Votorantim: Rev. Jairo Honório Correia; Sínodo Vale do Rio 

Paraná: Presbitério Arapongas: Revs. Audenir Almeida Cristófano e Jayme de 



Camargo Junior; Presbs. João Batista de Moura e Luis Antonio Zanlorenzi; 

Presbitério Campo Grande: Rev. Lucas de Oliveira Fornel; Presbitério Maringá: 

Revs. Cesar Sória de Anunciação e Eduardo Cristiano Vaine Cordeiro; Presbs. 

Djalma Bastos César e Deodato Aparecido Soares; Presbitério Mato Grosso do 

Sul: Revs. Diones Cesar Braz e Ezequiel Luz; Presb. Jose Lourenço da Silva 

Neto; Presbitério Norte do Paraná: Rev. Reinaldo Almeida dos Santos e Presbs. 

Daniel de Lima e Moacir Enos Rosa. Presbitério Oeste do Paraná: Revs. Artêmio 

Langue Pauluci Junior e Sérgio Paulo Frazão; Presb. Dejair Palma e Presbª. 

Elaine Aquotin Medeiros. Havendo “quorum”, com a presença 99 ministros e 84 

presbíteros totalizando 183 representantes e com a representação de todos os 

sínodos, o presidente declarou aberta a terceira sessão da 7ª Reunião Ordinária 

da Assembleia Geral da IPI do Brasil do Exercício 2011-2015. DEMAIS 

PRESENÇAS: Rev. Roberto Mauro de Souza Castro, Secretário Geral; Presbítero 

Josué Francisco Dimário, Tesoureiro; Rev. Aury Vieira Reinaldet, Administrador 

Geral. EXERCÍCIOS DEVOCIONAIS: Foram dirigidos pelo Rev. Marcos Nunes, 1º 

Secretário da Assembleia Geral. RELATÓRIO DA COMISSÃO DE RECEPÇÃO E 

DIPLOMACIA: Registra-se as presenças: Rev. Reginaldo Von Zuben, professor da 

FATIPI – Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente; Rev. 

Mizael Barbosa; Rev. Valdinei Ferreira, diretor do Ministério da Educação e o 

Presb. Naur do Valle Martins, Presbítero da 1ª IPI de São Paulo. RESOLUÇÕES: 

Doc. AG 016/11 (Sínodo Sudoeste Paulista referente justificativa de não registro 

de seu estatuto), decide: 1) A data do documento está incorreta: onde se lê 2010 

leia-se 2011; 2) aceitar a justificativa de não registro do Estatuto do Sínodo; 3) 

determinar que o Sínodo continue os passos para o registro do Estatuto do 

Concílio, e apresente relatório do andamento de tal registro à COMEX; Doc. AG 

018/11 (Do Sínodo Brasil Central, encaminhando informações sobre o Projeto 

Tocantins e solicitando providências), decide: Encaminhar o documento para a 

Secretaria de Evangelização, determinando que esta trabalhe no detalhamento a 

respeito da aplicação destes recursos, perfil do(s) obreiro(s), e população a ser 

alcançada, apresentando relatório à próxima COMEX, que decidirá a respeito da 

viabilidade do projeto com participação do Presbitério Distrito Federal; Doc. AG 



019/11 (Da Comissão Especial de Reestudo dos Documentos Legais da IPI do 

Brasil), decide: 1) Aceitar a justificativa do não cumprimento da determinação da 

AG; 2) acolher a sugestão do relator para que seja nomeada nova comissão na 

próxima COMEX; 3) que esta comissão apresente seu relatório à COMEX da AG 

nos próximos 180 (cento e oitenta) dias; Doc. AG 020/11 (Da Comissão Especial 

de Estudos sobre a Forma e o Conteúdo do Batismo), decide: 1) aceitar a 

justificativa de não cumprimento da determinação da AG; 2) determinar que os 

trabalhos da comissão sejam concluídos e encaminhados para a COMEX da AG 

na sua última reunião de 2011, que encaminhará para a próxima AG; 3) Que os 

Presbitérios encaminhem subsídios diretamente para a comissão; Doc. AG 021/11 

(Do Sínodo Minas Gerais encaminhando documento sobre a forma de batismo), 

decide: devolver o documento; Doc. AG 025/11 (consulta a respeito do 

procedimento para recebimento de membros procedentes da Igreja Universal do 

Reino de Deus), decide: Todas as pessoas que vierem de igrejas neo-

pentecostais deverão ser submetidas ao processo constitucional para serem 

arroladas como membros da IPIB. Exceção deve ser feita às pessoas que 

solicitarem dispensa do batismo, desde que demonstrem com clareza as suas 

convicções de fé. Caberá ao Conselho proceder ao exame que comprove tal 

convicção, podendo atender ou não à solicitação; Doc. AG 010/11 (Da Comissão 

Especial para Preparação de Declaração da IPI do Brasil sobre a 

Homossexualidade), decide: aprovar a declaração com o título: PASTORAL 

SOBRE IGREJA E SEXUALIDADE com o seguinte texto: A Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil confirma que as Escrituras Sagradas do Antigo e Novo 

Testamentos são nossa única regra de fé e prática.  E, portanto são elas que 

dimensionam nossas práticas e vivências sociais, espirituais e éticas. 

Considerando o matrimônio uma dádiva de Deus, estabelecido desde as primeiras 

páginas sagradas da Bíblia e sedimentado por toda a tradição cristã, reiteramos o 

ensino bíblico conforme Gn 2,24: “Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à 

sua mulher, tornando-se os dois uma só carne”; cremos, portanto, que o 

casamento heterossexual entre um homem e uma mulher representa a perfeita 

expressão da união conjugal proposta por Deus ao seu povo eleito e santificado, 



assim como na figura de Cristo e sua Igreja, que diz: Maridos amai vossa mulher, 

como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, Ef 5.25. 

Nesse sentido, a IPIB sustenta e reproduz este ensino bíblico como modelo para o 

desenvolvimento de uma sexualidade saudável, plena, íntegra e responsável. 

Sendo assim, qualquer ato, decisão ou prática que fuja deste modelo bíbico, será 

considerado estranho e reprovável para o perfeito desenvolvimento da fé e da 

maturidade espiritual. Entretanto, reconhecemos que a heterossexualidade vivida 

por um homem e por uma mulher no matrimônio cristão, não está imune à desvios 

éticos e morais, e portanto reprováveis conforme proposto pelas Sagradas 

Escrituras. De acordo com várias citações bíblicas, é vedada qualquer prática da 

sexualidade fora do matrimônio, inclusive sob pena de disciplina, visando sempre 

a correção, em amor, para o bem da comunhão entre o povo de Deus. Diante 

disso, a prática da homossexualidade, masculina e feminina, bem como qualquer 

desvio do modelo bíblico para o desenvolvimento da vida cristã, configura 

comportamento passível de reprovação, assim como temos na primeira carta 

paulina aos Coríntios 6.9-11: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino 

de Deus? Não vos enganeis: nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem 

efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem 

maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de 

vós; mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o 

nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Contudo, as pessoas 

que vivem sob tais desvios, não devem ser sumária e impiedosamente 

condenadas; antes, devem ser alvo da restauração completa oferecida em Cristo, 

sob a iluminação do Espírito Santo de Deus. Pois, ainda citando as Sagradas 

Escrituras, sabemos que “...todos pecaram e carecem da glória de Deus”, Rm 

3.23. Portanto, todos carecemos da graça de Deus, pois temos a mesma origem e 

somos todos portadores da mesma natureza humana pecaminosa. Sendo assim, 

a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil entende que todos os membros de 

sua comunidade de fé devem acolher e praticar a ordem de Jesus de fazer 

discipulos de todas as nações: raça, gênero, orientação sexual, classes sócio-

econômicas, culturas e religiões. Isto significa que todas as pessoas podem e 



devem ser “justificadas gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há 

em Cristo Jesus” Rm 3.24, porém, isto ocorre quando todas as pessoas, 

indistintamente, são acolhidas pela comunidade de fé, pois a boa notícia do 

Evangelho diz: “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho 

unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 

Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, 

mas para que o mundo fosse salvo por ele, João 3:16-17. Desse modo, 

compreendemos que a Igreja de Cristo – comunidade de fé – é espaço comum e 

público para se anunciar e respectivamente se ouvir a mensagem regeneradora 

de Cristo, pois que as Escrituras dizem: “Porque com o coração se crê para justiça 

e com a boca se confessa a respeito da salvação.  Porquanto a Escritura diz: Todo 

aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e 

grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o 

invocam.  Porque: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, 

porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem 

nada ouviram”...? Rm 10.10-14. Registra-se voto contrário do Rev. João Simonetti 

e do Presb. Sérgio Ferreira de Lima. SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: A 

sessão foi suspensa às 12h30 com oração pelo Rev. Jairo Camilo e reiniciada às 

14h10. RELATÓRIO DA COMISSÃO DE RECEPÇÃO E DIPLOMACIA: Registra a 

presença do Rev. Valdinei Aparecido Ferreira e do Presb. Daltro Izidio dos Santos. 

O Presb. Daltro saudou a AG e fez a divulgação do material de educação cristã 

para crianças da Lifeway. O Rev. Valdinei também saudou a AG e falou do 

lançamento de seus livros pela Editora Reflexão e Catedral Livros. 

RESOLUÇÕES:  Livro do Sínodo Setentrional: Aprovar com as seguintes 

observações: 1) A capa não fornece a seqüência da numeração do livro, e está 

fora do padrão conforme a Norma para elaboração de Atas - (letra D. item 2.b); 2) 

No termo de abertura: o número do livro consta “01/2009” sendo que deveria 

constar somente o número do livro, no caso, Nº. 2;  3) Falta a hifenização em 

todas as atas, conforme a Norma para elaboração de Atas - (item E, 3); 4) Que o 

uso do timbre no recurso do “cabeçalho” altera a formatação da página em 

desacordo com a Norma de elaboração de Atas – (item C, 3); 5) As assinaturas 



estão fora do corpo da ata em todas as atas deixando espaços em branco, (Letra 

A item 03); 6) As rubricas das páginas estão fora do local, constando no rodapé 

das páginas ao invés de estar ao lado do número, conforme Norma para 

elaboração de Atas - (item B, 5); 7). Ata da Reunião Extraordinária elaborada pela 

Comissão Interventora: a) Na pág. 2, não consta o nº. do local da reunião; b) Na 

pág. 5 não consta a assinatura do presidente no final da ata; 8) Ata da 19ª 

Reunião Ordinária: a) Na pág. 8 não foi registrado a nomeação das comissões 

para os trabalhos; b) Na pág. 9 não foram transcritos os estatutos dos 

Presbitérios: do Amazonas e do Ceará, bem como o estatuto do Sínodo, conforme 

Norma para elaboração de Atas - (Letra A item 4); c) Não há registro de atas do 

ano de 2008, sendo que deve ser observado o Art. 112 da Constituição da IPIB; 9) 

Ata da 20ª Reunião Ordinária: a) Na pág. 16, onde se lê “Ata da 21ª Reunião 

Ordinária do Sínodo Setentrional” leia-se “Ata da 20ª Reunião Ordinária do Sínodo 

Setentrional”; b)Na pág. 16, não há registro dos nomes dos membros da diretoria 

ausentes à reunião; c) Na pág. 17, não consta o encerramento da sessão de 

instalação com oração e bênção pelo presidente; d) Na pág. 23 – O presidente 

que assina a ata não é o mesmo que iniciou a sessão no início da ata; e) Na pág. 

24 na ata da 2ª sessão, onde se lê “Ata 21ª Reunião Ordinária do Sínodo 

Setentrional” leia-se “Ata 20ª Reunião Ordinária do Sínodo Setentrional – Segunda 

Sessão”, f) Na pág. 24 não há registro de ausência dos membros da diretoria; 10) 

Ata da 21ª Reunião Ordinária: a) Na pág. 28 onde se lê “Ata da 22ª Reunião 

Ordinária do Sínodo Setentrional” leia-se “Ata da 21ª Reunião Ordinária do Sínodo 

Setentrional”; b) Na pág. 28 não consta a verificação de presença da diretoria; c) 

Na pág. 28 não consta o encerramento da sessão de instalação com oração e 

bênção pelo presidente; d) Na pág. 34 na 2ª Sessão, onde se lê “Ata da 22ª 

Reunião Ordinária do Sínodo Setentrional”, leia-se “Ata da 21ª Reunião Ordinária 

do Sínodo Setentrional – Segunda sessão”; e) Na pág. 34 consta leitura e 

aprovação da ata anterior, sendo que o registro de aprovação já está no corpo da 

referida ata; Doc. AG 029/11 (Da Comissão Interventora do Sínodo Sul de São 

Paulo), considerandos: a) que a comissão interventora nomeada pela AG não se 

desincumbiu de seu ônus, apresentando um relatório vago e sem respaldo fático; 



b) Considerando, as manifestações em plenário nesta reunião demonstram que as 

dificuldades anteriormente apontadas persistem no presente momento, decide: 1) 

que a intervenção no Sínodo Sul de São Paulo seja prorrogada por mais 6 meses; 

2) Que seja destituída a atual comissão interventora; 3) que seja nomeada pela 

AG uma nova comissão interventora para que no prazo de 6 meses apresente à 

COMEX um relatório conclusivo sobre a questão com propostas claras de 

encaminhamento. Registra-se o voto contrário do Rev. Heitor Beranger Junior, 

Rev. Edson Alcantara e do Presb. Valter Nielsen, todos do Presbitério de 

Sorocaba; Doc. AG 003/11 (proposta de reforma constitucional - revogação do 

inciso V  5º do Art. 13 e revogação do Parágrafo 4º do Art. 14), decide: 1) rejeitar a 

proposta de revogação do parágrafo 5º do Art. 13, porque é ilegal tirar da 

Assembleia da Igreja a prerrogativa de decidir sobre a venda, oneração ou 

alienação de imóveis. Registra-se voto contrário do Rev. Otoniel Marinho: 1) pelo 

parecer; 2) pelo presidente não cumprir o regimento interno da AG ao colocar em 

votação a matéria sem passar por  discussão; 2) rejeitar a proposta de revogação 

do parágrafo 4º do Art. 14, porque a Igreja não pode ficar sem uma 

regulamentação sobre o assunto; Registra-se a abstenção do Rev. Gilbean na 

votação e o voto contrário do Rev. João Simonetti; Doc. AG 009/11 (proposta de 

reforma constitucional aos artigos 121 e 131 da Constituição da IPI do Brasil, bem 

como proposta de trabalho de comissões), decide: 1) rejeitar as propostas de 

reforma constitucional dos artigos 121 e 131 da Constituição da IPI do Brasil; 2) 

aprovar a alteração no Art. 130, ficando a seguinte redação: “A presente 

Constituição e as Ordenações Litúrgicas não poderão ser emendadas ou 

reformadas, senão por iniciativa da Assembleia Geral, mediante proposta: I – 

aprovada pela Assembleia Geral e por esta baixada aos presbitérios; II – aprovada 

subsequentemente por dois terços dos presbitérios; III – homologada, finalmente, 

pela Assembleia Geral; ALTERAÇÃO DE HORÁRIO REGIMENTAL: Decide-se 

aprovar novo horário regimental para o encerramento dos trabalhos para esta 

sessão: reunião até às 19h30, suspendendo para o jantar e retornando às 21h00 

para continuidade da reunião e encerramento da sessão às 23h00. ALTERAÇÃO 

DAS REGRAS PARLAMENTARES: decide-se aprovar para esta AG, a diminuição 



do tempo dos oradores nas discussões das matérias ficando 3 minutos para a 

primeira fala e 1 minuto para a segunda fala. Registra-se voto contrário dos Revs. 

Gilbean, Otoniel Marinho e Paulo César. AUTORIZAÇÃO PARA SE RETIRAREM 

DA REUNIÃO: Foi concedida autorização, às 16h00 ao Presb. Eduardo Gouveia 

Mendonça, às 16h35 aos Revs. Evâneo Oliveira Prado, José Aparecido Calaça e 

do Presb. Antonio Pedreiro Junior para se retirarem da reunião. Doc. AG 015/11 

(propondo que o pastor titular  tenha mandato por  tempo indeterminado, como 

Presidente do Conselho), decide: rejeitar a proposta, por ferir princípios 

Constitucionais (Arts. 53 e 55); Doc. AG 024/11 (proposta de emenda 

constitucional ao Art. 37 da Constituição da IPI do Brasil), decide: 1) rejeitar a 

proposta do Sínodo Osasco; 2) alterar o parágrafo 3º: onde se lê “que o ministro 

será despojado”, para: “poderá ser despojado”; 3) que a Secretaria Pastoral faça 

um estudo aprofundado e encaminhe propostas que atendam as diferentes 

situações e que as encaminhe na próxima reunião Ordinária da AG, inclusive, se 

necessário, com propostas de emendas constitucionais e a permanência ou não 

do parágrafo 4º do Art. 37; Doc. AG 012/11 – item 1 (proposta da comissão 

especial para elaboração de regulamentação da reciclagem acadêmica - sobre a 

substituição do termo "reciclagem", utilizado nos artigos 44, parágrafo 1 e 47, 

parágrafo 1, da constituição da IPI do Brasil pelo termo "complementação"), 

considerandos: a) A expressão reciclagem vem do inglês recycle, que literalmente 

quer dizer repetir o ciclo, o conceito aqui é utilizado para designar o 

reaproveitamento de materiais beneficiados como matéria-prima para um novo 

produto. Entendemos que isto não é o que se procura com a reciclagem 

acadêmica, uma vez que esta palavra passa o conceito de reaproveitar algo usado 

em uma nova coisa, o que absolutamente não é o caso em tela; b) que a 

expressão complementação, vem de complementar, que segundo o dicionário 

quer dizer: completar, que é justamente o que pretendemos aqui, já que o 

candidato precisa complementar, completar seus estudos, para poder se qualificar 

ao ministério da IPIB, decide: aprovar a substituição do termo reciclagem por 

complementação; Livro de Atas da Comissão Executiva (COMEX) da Assembleia 

Geral: aprovar com as seguintes observações: 1) Na Ata 11ª, página 19, linha 10, 



onde se lê “regimento internado”, leia-se “regimento interno”; 2) Na Ata 14ª, página 

125, onde se lê “10h25”, leia-se “22h25”; Doc. AG 035/11 (relatório da Comissão 

Executiva da Assembleia Geral), decide: 1) Sobre as Execuções de decisões da 

Assembleia Geral, referentes às decisões da reunião ordinária na 1ª IPI de Bauru 

de 10 a 14/07/2009, bem como na Assembleia Geral Extraordinária na 1ª IPI de 

São Paulo, de 25 a 26/02/2010, aprovar os atos da Comex na execução das 

decisões; 2) Sobre os atos da Comex da AG a serem referendados pela 

Assembleia Geral, homologar com as seguintes observações: Pág. 208, sobre a 

elaboração do Regimento Interno do Conselho Editorial da Associação Evangélica 

Literária Pendão Real, considerando que: a) Na Ata 13ª, de 21 de Agosto de 2009, 

a Comex decidiu determinar que o conselho editorial da Associação Evangélica 

Pendão Real elaborasse seu regimento interno e em seguida submetesse à 

Comex na reunião seguinte; b) A Ata 14ª, de 27 de novembro de 2009, não 

registra a apresentação do regimento interno acima referido para a devida 

apreciação da Comex; c) A Ata 15ª, de 16 de abril de 2010, não registra a 

apresentação do regimento interno acima referido para a devida apreciação da 

Comex, na qual a Comex decidiu pela dilação (adiamento) da entrega do 

Regimento Interno, conforme pág. 188 do livro de atas da Comex; d) A Ata 16ª 

não registra a apresentação do regimento interno acima referido; e) A Ata 17ª, de 

26 de novembro de 2010, não registra apresentação do regimento interno acima 

referido, e apresenta a seguinte decisão da Comex: deixar sobre a mesa, a fim de 

que a elaboração de regimento interno seja feita assim que um novo Conselho 

Editorial for instituído. Que a Comex seja mais enérgica na exigência do 

cumprimento das tarefas por ela delegadas; Pág. 243ss) Sobre os Relatórios dos 

Ministérios, Secretarias e Autarquias: a) Quanto aos relatórios dos seguintes 

ministérios, secretarias e autarquias: Secretaria de Educação Cristã, Secretaria de 

Música e Liturgia, Ministério da Comunicação, O Estandarte, Secretaria de 

Educação Teológica, Associação Evangélica Pendão Real e Ministério da Missão. 

Registra-se que os relatórios foram elaborados satisfatoriamente; b) Quanto aos 

relatórios dos seguintes ministérios, secretarias e autarquias: Ministério da 

Educação, Secretaria de Evangelização, Secretaria de Diaconia, Secretaria da 



Família, Secretaria de Pastoral, Secretaria de Ensino Infantil, Básico e Superior. 

Registra-se que os mesmos não foram enviados, fato que causa profunda 

estranheza à esta Comissão, e propõe que os relatórios sejam entregues a 

próxima COMEX; 3) aprovar a Peça Orçamentária elaborada pela COMEX da AG 

para o Biênio 2011 – 2012  

DEPARTAMENTOS 
%     

2011 
2010 2011 2012 

     

MINISTÉRIO DA 

COMUNICAÇÃO 
4,52% 

                    

277.227,00  

                    

217.100,00  

                    

196.145,00  

Execução - Ministério 

da Comunicação   

                       

3.150,00  

                       

3.000,00  

                       

3.000,00  

O Estandarte   

                    

130.500,00  

                    

124.000,00  

                    

117.800,00  

Revista Alvorada   

                      

18.000,00  

                      

17.100,00  

                      

16.245,00  

Portal   

                       

9.000,00  

                      

20.000,00  

                       

8.100,00  

Criação e  Marketing   

                      

56.700,00  

                                 

-    

                                 

-    

Outras Mídias   

                       

4.500,00  

                       

3.000,00  

                       

3.000,00  

Associação Evangélica 

e Literária Pendão Real   

                      

55.377,00  

                      

50.000,00  

                      

48.000,00  

   Dotação   

                      

46.377,00  

                      

44.000,00  

                      

42.000,00  

   Conselho Fiscal   

                       

4.500,00  

                       

3.000,00  

                       

3.000,00  

   Conselho Editorial    

                       

4.500,00  

                       

3.000,00  

                       

3.000,00  



MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO 

23,23% 
                 

1.105.508,70  

                 

1.115.000,

00  

                    

991.000,00  

Execução - Ministério 

da Educação   

                       

3.150,00  

                       

3.000,00  

                       

3.000,00  

Secretaria de Educação 

Teológica (FECP)   

                    

997.094,70  

                    

860.000,00  

                    

820.000,00  

   Investimento   

                    

426.334,50  
    

   Funcionamento   

                    

480.760,20  
    

   Educação Teológica - 

Custo de transição   

                      

90.000,00  
    

Secretaria de Ensino 

Infantil, Básico e 

Superior   

                       

1.800,00  

                       

3.000,00  

                       

3.000,00  

Educação Continuada   

                      

55.800,00  

                      

93.000,00  

                       

3.000,00  

   Execução   

                       

1.800,00  

                       

3.000,00  

                       

3.000,00  

   Capacitação de 

Liderança   

                      

54.000,00  

                      

90.000,00  

                                 

-    

Secretaria de Educação 

Cristã   

                      

45.864,00  

                    

153.000,00  

                    

159.000,00  

   Execução   

                       

1.800,00  

                       

3.000,00  

                       

3.000,00  

   Produção de Materiais   

                                 

-    

                      

50.000,00  

                      

50.000,00  

   Salário e Encargos do 

Secretário   

                      

44.064,00  

                    

100.000,00  

                    

106.000,00  

Secretaria de Música e                                                                        



Liturgia 1.800,00  3.000,00  3.000,00  

MINISTÉRIO DA 

MISSÃO 

39,47% 
                 

1.856.911,50  

                 

1.894.500,

00  

                 

1.848.040,00  

Execução - Ministério 

da Missão   

                       

3.150,00  

                       

3.000,00  

                       

3.000,00  

Secretaria de 

Evangelização   

                 

1.383.300,00  

                 

1.329.500,

00  

                 

1.264.600,00  

   Execução   

                       

1.800,00  

                       

3.000,00  

                       

3.000,00  

   Secretaria   

                 

1.366.200,00  

                 

1.298.000,

00  

                 

1.233.100,00  

   Missão Caiuá   

                      

15.300,00  

                      

28.500,00  

                      

28.500,00  

      Verba de 

Representação   

                       

4.500,00  

                       

4.500,00  

                       

4.500,00  

      Dotação   

                     

10.800,00  

                     

24.000,00  

                     

24.000,00  

Secretaria de Diaconia   

                    

149.251,50  

                    

147.000,00  

                    

147.000,00  

   Execução   

                       

1.800,00  

                       

3.000,00  

                       

3.000,00  

   Secretaria   

                      

34.200,00  

                      

18.000,00  

                      

18.000,00  

   Associação Bethel   

                      

75.451,50  

                      

84.000,00  

                      

84.000,00  

   ASA Vida (ACV)   

                      

37.800,00  

                      

42.000,00  

                      

42.000,00  

Secretaria de Família                                                                     



48.060,00  75.000,00  75.000,00  

   Execução   

                       

1.800,00  

                       

3.000,00  

                       

3.000,00  

   CNA   

                      

18.630,00  

                      

18.000,00  

                      

18.000,00  

   CNU   

                      

18.630,00  

                      

18.000,00  

                      

18.000,00  

   Adolescentes   

                       

9.000,00  

                      

18.000,00  

                      

18.000,00  

   Crianças   

                                 

-    

                      

18.000,00  

                      

18.000,00  

Secretaria Pastoral   

                    

273.150,00  

                    

340.000,00  

                    

358.440,00  

   Execução - Secretaria 

Pastoral   

                       

1.800,00  

                       

3.000,00  

                       

3.000,00  

   Secretaria   

                      

16.200,00  

                      

18.000,00  

                      

18.000,00  

   Auxílio Viúvas   

                      

72.000,00  

                    

104.000,00  

                    

110.240,00  

   Seguro de Vida   

                      

93.150,00  

                    

120.000,00  

                    

127.200,00  

   Previdência Privada   

                      

90.000,00  

                      

95.000,00  

                    

100.000,00  

ADMINISTRAÇÃO 

29,08% 
                    

739.152,80  

                 

1.396.000,

00  

                 

1.437.915,00  

Salários, Encargos e 

Benefícios   
  

                    

790.000,00  

                    

837.400,00  

Salários   
  

                    

433.000,00  

                    

458.980,00  

Encargos                                             



217.000,00  230.020,00  

Benefícios (Alimentação, 

transporte, Ass.Médica, 

etc.)   

  
                    

140.000,00  

                    

148.400,00  

Outras Despesas 

Administrativas   
  

                    

606.000,00  

                    

600.515,00  

Manutenção e 

conservação de imóveis   
  

                      

28.000,00  

                      

29.680,00  

Telefone   
  

                      

31.500,00  

                      

33.390,00  

Condomínio   
  

                      

25.000,00  

                      

26.500,00  

Serviços Gráficos   
  

                      

21.000,00  

                      

22.260,00  

Cópias, Autenticações e 

emolumentos   
  

                      

20.000,00  

                      

21.200,00  

Assessoria Contábil   
  

                      

35.000,00  

                      

37.100,00  

Assessoria em D.Pessoal 

e RH   
  

                      

20.000,00  

                      

21.200,00  

Assessoria Jurídica   
  

                      

30.000,00  

                      

31.800,00  

Serviços Contratados de 

Terceiros - P.J. (Portaria)   
  

                      

52.000,00  

                      

55.120,00  

Internet e Informática   
  

                      

82.500,00  

                      

87.450,00  

Iptu - Sorocaba   
  

                    

115.000,00  

                    

115.000,00  

Encargos e Despesas 

Financeiros   
  

                      

63.000,00  

                      

66.780,00  

Outras Despesas                                                 



83.000,00  53.035,00  

ASSEMBLEIA GERAL 
2,44% 

                    

120.600,00  

                    

117.000,00  

                    

107.000,00  

AG   

                       

4.500,00  

                      

20.000,00  

                      

10.000,00  

COMEX   

                      

18.000,00  

                      

17.000,00  

                      

17.000,00  

Diretoria   

                      

27.000,00  

                      

20.000,00  

                      

20.000,00  

Presidência   

                      

36.000,00  

                      

30.000,00  

                      

30.000,00  

Secretaria Geral   

                      

13.500,00  

                      

10.000,00  

                      

10.000,00  

Tesouraria   

                      

10.800,00  

                      

10.000,00  

                      

10.000,00  

Administração Geral   

                      

10.800,00  

                      

10.000,00  

                      

10.000,00  

RELAÇÕES 

INTERECLESIÁSTICAS 
0,55% 

                      

23.400,00  

                      

26.400,00  

                      

26.400,00  

Anuidades   

                      

14.400,00  

                      

17.400,00  

                      

17.400,00  

Parcerias com Igrejas   

                       

9.000,00  

                       

9.000,00  

                       

9.000,00  

COMISSÕES E 

ASSESSORIAS 
0,40% 

                      

36.100,00  

                      

19.000,00  

                      

28.500,00  

Comissão Permanente 

Exame de Contas   

                       

4.500,00  

                       

3.000,00  

                       

4.500,00  

Comissões 

Temporárias   

                      

18.000,00  

                      

10.000,00  

                      

18.000,00  

Comissão Eleitoral   

                      

10.000,00  

                                 

-    

                                 

-    



Assessoria Jurídica   

                       

1.800,00  

                       

3.000,00  

                       

3.000,00  

Assessoria de 

Estatística   

                       

1.800,00  

                       

3.000,00  

                       

3.000,00  

PROJETO SEMEANDO 
0,31% 

                      

30.600,00  

                      

15.000,00  

                      

15.000,00  

Planejamento 

Estratégico   

                      

10.800,00  

                       

5.000,00  

                       

5.000,00  

Encontros   

                       

9.000,00  

                       

5.000,00  

                       

5.000,00  

Coordenação   

                      

10.800,00  

                       

5.000,00  

                       

5.000,00  

RESERVAS 
0,00% 

                                 

-    

                                 

-    

                                 

-    

Fundo de Capacitação 

de Liderança   

                                 

-    

                                 

-    

                      

90.000,00  

TOTAL 100% 
            

4.189.500,00  

            

4.800.000,

00  

            

4.650.000,00  

O presidente, faz um agradecimento a todos os diretores/as e secretários/as de 

áreas. Aprova-se um voto de gratidão aos secretários e diretores de ministérios. 

SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 19h30 e 

reiniciada às 21h00. O Rev. Giovani apresentou o “twitter” da igreja e incentivou os 

conciliares a procurarem essa ferramenta de informação. RESOLUÇÕES: Doc. 

AG 036/11 (relatório da Assessoria de Estatística), decide: 1) aprovar o relatório 

conforme segue: Para um bom desempenho de nossas igrejas e entender como 

se encontram numericamente, temos a prática de apresentar nas reuniões 

ordinárias do presbitério o relatório estatístico de cada igreja. Ele, dependendo do 

concílio, tem peso de obrigatoriedade. Do mesmo modo, a Assembleia Geral da 

IPI do Brasil solicita às igrejas que, a cada ano, enviem sua estatística. Ela pode 

ser preenchida através da internet. A estatística é uma ferramenta muito 



importante já que podemos, a partir dela, ver como a IPI do Brasil está crescendo 

ou diminuindo e, assim, criar ou melhorar estratégias que nos ajudem a implantar 

o Reino de Deus. Na Assembleia Geral 2009, realizada na 1ª IPI de Bauru, SP, foi 

apresentado o relatório estatístico 2008. Ele teve uma repercussão muito grande. 

Primeiramente, cumprimentamos os seguintes presbitérios porque suas igrejas 

tiveram o cuidado de encaminhar todas as informações na data sugerida: ABC, 

Amazonas, Arapongas, Assis, Bandeirante, Campinas, Campo Grande, Centro 

Oeste Paulista, Freguesia, Ipiranga, Maringá, Mato Grosso do Sul, Noroeste 

Paulista, Norte do Paraná, Oeste, Oeste do Paraná, Osasco, Ourinhos, 

Paranaense, Pernambuco, Presidente Prudente, Rio de Janeiro, Rio Preto, Rio-

Sul, São Paulo-Minas, Sorocaba, Sudoeste de Minas, Sul da Bahia, Sul de Minas, 

Sul do Paraná. No ano 2009, éramos 512 igrejas espalhadas pelo Brasil. Destas, 

422 preencheram a estatística 2009 completamente e 13 preencheram 

parcialmente, totalizando 435 igrejas. Para completar os dados faltantes, 

procuramos os dados estatísticos dos anos de 2006, 2007 e 2008. Assim, 

chegamos a ter informação de mais 66 igrejas, totalizando no total 501 igrejas. 

Fizemos uma aproximação quanto às igrejas faltantes, chegando com isto a um 

numero próximo de membros professos. Finalmente, podemos informar que, no 

ano de 2009, a IPI do Brasil possuía aproximadamente 76.860 membros 

professos, dos quais 38,80% são homens e 61,20% mulheres. --------------------------

--------- 

 



Se compararmos este número com o da estatística de 2008 (74.224 membros 

professos), podemos achar que a IPI do Brasil cresceu 3,55%. Mas, ao comparar 

as 435 igrejas que preencheram a estatística de 2009, com os dados delas 

mesmas no ano 2008, tivemos um crescimento de 4,62%. Nossa conclusão a este 

respeito é a de que várias igrejas tiveram mais cuidado em preencher as 

informações. Disso resulta que, para afirmar se a IPI do Brasil realmente cresceu, 

precisamos que, no próximo ano, continuemos preenchendo a estatística com o 

máximo de cuidado. Somente assim poderemos ter afirmações próximas à 

realidade de nossa denominação. Outra informação que encontramos na 

estatística é conhecer as 7 igrejas com maior número de membros professos, 

estas são: IGREJA MEMBROS 1) 1ª de Londrina, PR 3.052;  2) Rolândia, PR 

1.296; 3) 1ª de Maringá, PR 1.224; 4) Central de Presidente Prudente, SP 1.202; 

5) Ibiporã, PR 1.095; 6) 1ª de São José do Rio Preto, SP 1.089; 7) Dourados, MS 

1.034; Profissão de Fé: Com respeito à profissão de fé, das 435 igrejas que 

preencheram a estatística de 2009, foram recebidas 986 pessoas. Consideramos 

este item da mesma forma que aquele que nos fornece informação sobre 

crescimento de igreja. No formulário de estatística, temos outras informações que 

nos remetem também ao crescimento numérico de membros. Porém, elas não nos 

fornecem informação completa sobre o crescimento com respeito a pessoas não 

cristãs que vieram a se tornar cristãs. Por exemplo, temos a consulta sobre 

transferência. Esta pode ocorrer vários casos: transferência de IPI a IPI (não 

haveria crescimento numérico denominacional), transferência de uma igreja 

evangélica à IPI (neste caso, haveria crescimento numérico denominacional). A 

questão principal sobre “transferência” é que não podemos conhecer quais 

transferências produziram crescimento numérico na denominação. O mesmo 

acontece com o item “jurisdição”. Por esse motivo, consideramos somente o item 

“Profissão de Fé” como aquele que nos informa sobre crescimento numérico da 

IPI do Brasil. Finalmente sobre profissão de fé, temos 199 igrejas que não 

receberam nenhuma pessoa por profissão de fé no ano 2009, o que representa 

45,75% das igrejas pesquisadas. Saída de membros professos: Neste quesito, 

consideramos as informações contidas nos seguintes itens do formulário de 



estatística: exclusão disciplinar, falecimento e abandono. Assim, temos que, das 

435 igrejas que preencheram a estatística de 2009, deixaram nossa igreja 2.417 

pessoas. Comparado com o relatório anterior, percebemos uma continua 

diminuição de membros de nossa denominação. Agradeço às igrejas que 

cumpriram a missão de preencher a estatística de 2009 cuidadosamente. Nosso 

pedido a Deus é poder, algum dia, ter o 100% de nossas igrejas informando seus 

dados na data estabelecida; 2) Que se dê início a um Movimento de Oração 

abrangente em todo arraial presbiteriano independente pela Direção da Igreja; 3) 

Que o material da Editora Evangélica Esperança denominado “O Desenvolvimento 

Natural da Igreja” seja indicado como ferramenta de diagnóstico e prognóstico 

para as igrejas locais; 4) Que o Ministério da Educação inicie uma reflexão bíblica, 

teológica e da perspectiva da fenomenologia sobre o papel do homem na igreja 

(Teologia do Masculino) diante da realidade dos dados estatísticos apresentados 

no relatório; 5) que o Ministério da Missão, através da Secretaria Pastoral, 

considere a possibilidade de realizar encontros de jovens pastores com o objetivo 

de cuidado das novas gerações de ministros e conscientização da necessidade de 

pastorados mais longos nas igrejas locais; 6) que haja uma aproximação com o 

projeto da UMPI denominado OXIGÊNIO, com vistas à otimização de recursos e 

agenda; 7) Que o Ministério da Missão através da Secretaria da Família promova 

encontro de Presbíteros em atividade e em disponibilidade visando fortalecer a 

idéia de pastorado a longo prazo; 8) Que o Ministério da Missão, através da 

Secretaria Pastoral, produza uma estratégia de pastoreio de pastores, podendo 

buscar apoio com instituições cristãs que já trabalham nesta área, como a SEPAL 

e outros; 9) Que o Ministério da Missão, através de sua Secretaria Pastoral, 

promova Encontros Regionais, subsidiados pela IPIB e parceiros internacionais, 

para pastores e pastoras de igrejas com menos de 100 membros professos; 10) 

Que o Ministério da Missão busque um diálogo com as igrejas que possuam um 

rol de membros na faixa de mil membros, e que estas sejam objeto de cuidado e 

estudo por parte da direção da Igreja, com o objetivo de compreender quais os 

fatores que as levaram a este crescimento. Por outro lado, que se aproxime, 

também, das demais igrejas que apresentaram maiores taxas de crescimento na 



IPIB nos últimos anos, com o mesmo objetivo; 11) Que a Diretoria da Igreja, 

através dos seus Ministérios, promova cursos de capacitação de lideranças nos 

Concílios inferiores (choque de gestão); 12) Que no site e órgão oficial da IPIB 

seja criado um quadro denominado: “Fizemos e Deu Certo” com o objetivo de 

compartilhamento de idéias práticas acessíveis a todos; 13) Que a igreja crie uma 

conta oficial para compartilhamento de arquivos (Google Docs, scribd...) onde 

possam estar sendo concentrados projetos e documentos de interesse da igreja. 

Neste espaço poderão ser compartilhados documentos para auxílio das igrejas 

locais, tais como planilhas para preenchimento das estatísticas, projetos das 

igrejas locais, modelos de certificados de profissão de fé, etc. Que a Igreja 

divulgue essas ferramentas e reúna uma base de dados. Além disso, este espaço 

servirá para divulgação da Igreja nas mídias sociais; 14) Que o Ministério da 

Comunicação estude a possibilidade de uso de novas tecnologias para a 

evangelização e pastoreio do rebanho presbiteriano independente (Webtv, 

Webradio, Twitter e outros); Doc. AG 037/11 (relatório da Tesouraria Geral da IPI 

do Brasil), decide: 1) Aprovar o relatório da tesouraria; 2) Publicar  uma lista geral 

de contribuição das igrejas à IPI do Brasil no órgão oficial da Igreja (O Estandarte) 

para conhecimento e providências dos presbitérios quanto as igrejas que estão em 

falta com a tesouraria; 3) Na próxima Assembleia Geral, os relatórios analíticos 

façam parte do balanço patrimonial para facilitar os trabalhos da comissão 

designada para análise. Registra-se os votos contrários quanto ao item 2: Revs. 

Enilson Elias de Castro e Esmael Arcas, Alex Sandro, Hélio Osmar, Jairo Honório, 

Arlindo Ribeiro, Otoniel Marinho, Gesiel Melo, Nilo Sérgio, Rui de Araújo Lobo, 

Mardonio de Souza, Gilberto dos Santos Rodrigues, Venício Nogueira, Presbª. 

Inailda Bicudo, e os Presbs. Abnaziel Ricardo e Willian Ramos, Ezequiel 

Bartolomeu e João Navarro. AUTORIZAÇÃO PARA SE RETIRAREM DA 

REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL: Foi concedida autorização, às 23h00, aos 

Revs. José Drailton, David Aguiar de Oliveira e os presbs. Durval Santos e 

Domício Santos e do Rev. Nenrod Douglas para se retirarem da reunião. 

ENCERRAMENTO: A terceira sessão foi encerrada às 23h10, com oração pela 

Revª. Regina Niura, Presbitério Catarinense. Para constar, eu, Rev. Marcos Nunes 



da Silva, 1º secretário, lavrei a presente ata, que foi lida, aprovada e vai assinada 

e por todos os membros da diretoria presentes a esta sessão. 



ATA DA 4ª SESSÃO DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA 

IPI DO BRASIL – EXERCÍCIO 2011 – 2015 

 

DATA, HORA E LOCAL: Dia 15 de fevereiro de 2011, com início às 8h00, no 

Auditório do Hotel Golden Park, Av. Vereador Edmundo Cardillo, 3.608, em Poços 

de Caldas, MG. PRESIDENTE: Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira; SECRETÁRIO: 

Rev. Marcos Nunes da Silva. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: 

REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitério ABC: Revs. 

Abimael Lara e Marcos Nunes da Silva; Presbª. Eleni Rodrigues Mender Rangel e 

Presb. José Geraldo de Almeida; Presbitério Ipiranga: Revs. Adilson de Souza 

Filho e Assir Pereira; Presbs. Moisés Barbosa e Ricardo Heumuth Benedetti; 

Presbitério Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo Paes Zanini e Marcos Paulo 

Monteiro da Cruz Bailão; Presb. João Batista Ribeiro de Barros; Sínodo Brasil 

Central: Presbitério Brasil Central: Revs. Arlindo Ribeiro Junior e Edson Tadeu 

Duran; Presbitério Distrito Federal: Revs. Marcelo Branco Aparecido e Rui de 

Araújo Lobo; Presbs. Osmar Pereira Braga e Marcos Aurélio Alves Jorge; 

Presbitério Luziânia: Rev. Jean Carlos da Silva e Paulo Roberto Roriz Meireles; 

Presbs. Cleuber José de Barros e Noé Alves Rabelo; Presbitério Rondônia: Rev. 

Joaquim Francisco Ribeiro Neto; Sínodo Meridional: Presbitério Catarinense: Rev. 

Marcio Marques, Revª. Regina Niura Silva do Amaral; Presb. Itamar Murbak; 

Presbitério Londrina: Revs. João Luis Simonetti e João Marcos Martins Ribeiro; 

Presbªs. Henriqueta Rose Rosa e Sônia Regina Machado da Rocha; Presbitério 

Paranaense: Revs. Anderson Pereira Gomes e Edmilson Severino Leite; Presbs. 

Célio Marques Luciano Gomes e Helio Correia Silveira; Presbitério Sul do Paraná: 

Revs. Carlos Fernandes Méier e Jean Carlos Selleti; Presbs. Luiz Carlos Morosini 

e Salomão Bueno da Silva; Sínodo Minas Gerais: Presbitério São Paulo-Minas: 

Revs. Alessandro Leonardo Rodrigues Silva e Galdino Acássio Gomes da Silva; 

Presbs. Maurilio Clóvis dos Santos e Sérgio Ferreira de Lima; Presbitério 

Sudoeste de Minas: Rev. Ablandino Saturnino de Souza; Presbs. Mosart Ribeiro 

de Oliveira e Octacílio José de Assis; Presbitério Sul de Minas: Revs. Alex Sandro 

dos Santos e Zaru Cassiano; Presb. Vitor Manoel Pereira da Silva Alves Correia; 



Sínodo Nordeste: Presbitério Bahia: Rev. Gesiel Melo Silva; Presbitério Nordeste: 

Rev. Rubens Diender de Oliveira Lima; Presbitério Pernambuco: Rev. Frankes 

Rodrigo de Souza; Presb. Neilton Diniz Silva; Presbitério Sergipe: Presbs. Jonatas 

Silva Meneses e Marcos Messias Sales; Presbitério Sul da Bahia: Rev. Sinval 

Alves Martins e Presb. Valmir de Souza Rezende. Sínodo Norte Paulistano: 

Presbitério Bandeirante: Rev. Leontino Faria dos Santos e Revª. Shirley Maria dos 

Santos Proença; Presbs. Wagner Jardim da Costa e Joel Pascoalino Ferrari; 

Presbitério Freguesia: Revs. Carlos Augusto Prado de Oliveira e Fabio Tavares 

Ribeiro; Presb. Brivaldo Brasilino Bueno e Presbª. Inailda Bicudo; Presbitério 

Santana: Revs. Emerson Ricardo Pereira dos Reis e José Rubens Lima Jardilino; 

Presbs. Neide Oliveira Barros e Valter de Toledo; Sínodo Ocidental: Presbitério 

Araraquarense: Rev. André Luiz do Amaral; Presbs. Marcio de Carvalho e Roberto 

de Oliveira; Presbitério Campinas: Revs. Edilson Batista Gomes e Mauricio Silva 

de Araújo; Presbs. Djalma Terra Araújo e Luiz Ribeiro da Silva; Presbitério 

Noroeste Paulista: Revs. Antonio Carlos Alves e Antonio de Oliveira Faria; Presb. 

Obedias Queiroz Ribeiro; Presbitério Oeste: Revs. Joézer Crott Sanches e 

Wanderlei Maciel Kirilov; Presbs. Roberto Bruder Carrera e Robson Timoteo 

Damasceno; Presbitério Rio Preto: Revs. Mário Sérgio de Góis e Gilbean Francis 

Aguiar Ferraz e Presb. Gilberto Brandão Tomazetto e Presbª. Márcia Regina 

Sant'ana Rodrigues; Sínodo Oeste Paulista: Presbitério Assis: Revs. Flavio Ribeiro 

de Oliveira e Helio Osmar Fernandes; Presbª. Doralice Ribeiro Simonetti; 

Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. Agnaldo Pereira Gomes e Elton Leandro 

da Silva; Presbªs. Celma Cristina Chaves Muñoz e Felícia Forte Sobrinha; 

Presbitério Presidente Prudente: Revs. Luiz Cesar Alves Espinhosa e Paulo de 

Melo Cintra Damião; Presbs. Manoel Trajano da Silva e Walter Signorini; Sínodo 

Osasco: Presbitério Carapicuíba: Revs. Carlos Eduardo Araújo e Revª. Maria 

Gizélia de Oliveira Souza Rosa; Presbs. Mesach Antonio de Oliveira e Salmo 

Henrique da Silva; Presbitério Novo Osasco: Revs. Eliseu Fonda da Silva e Pedro 

Teixeira Filho; Presb. Milton Pereira Magalhães; Presbitério Osasco: Revs. Jairo 

Camilo e Paulo César de Souza e Presb. Etevaldo Barbosa Novaes; Sínodo Rio - 

São Paulo: Presbitério Fluminense: Rev. Rev. Francisco Carlos Monteiro dos 



Santos e Presb. Marcos Oliveira do Amorim; Presbitério Rio de Janeiro: Revs. 

Erivan Magno de Oliveira Fonseca Junior e Rafael Lemos Viana; Presbs. Eliezer 

Lopes Jerônimo e Gezer Barbosa; Presbitério Rio Sul: Revs. Antonio Elias Cotrim 

Thuler e Marcos Paulo de Oliveira e Presbs. Heitor José Cerqueira e Luiz Eduardo 

de Lima Ferreira; Presbitério Vale do Paraíba: Revs. Enilson Elias de Castro 

Monteiro e Esmael Salgado Arcas; Presbs. Honélio Caetano Rodrigues e Jackson 

dos Santos; Sínodo São Paulo: Presbitério Leste Paulistano: Rev. Nilo Sérgio da 

Silva; Presbs. João Batista Navarro e Josué Francisco Dimário; Presbitério Novo 

Leste Paulistano: Revs. Osni Messo Honório e Otoniel Marinho de Oliveira Junior; 

Presbs. Ezequiel Almeida Bartolomeu e Joaquim Ribeiro Filho; Paulistano: Revs. 

Gilberto dos Santos Rodrigues e Venício Nogueira; Presbs. Abnaziel Ricardo de 

Freitas e William Ramos; Presbitério São Paulo: Revs. Filippo Blancato e Giovanni 

Campagnuci Alecrim de Araújo; Presb. Pedro Cândido da Silva; Sínodo 

Setentrional: Presbitério Amazonas: Revs. Claudio Fernando Reinaldet e 

Valdeilson Casemiro de Oliveira; Presbitério Ceará: Revs. Mardonio de Sousa 

Pereira e Áureo Rodrigues de Oliveira; Presb. Carlos Moraes Souza e Presbª. 

Silva e Maria do Socorro Fernandes de Oliveira; Presbitério Norte: Revs. José 

Carlos Viana Costa e Leobran Ribeiro Lima; Presb. Américo Lobo Freitas; Sínodo 

Sudoeste Paulista: Presbitério Botucatu: Revs. Clayton Leal da Silva e João Luiz 

Furtado; Presbªs. Ana Iracema Duarte Rangel Quinteiro e Eliana Franca Marques 

Bannwart; Presbitério Central Paulista: Rev. Paulo Cesar Barros Monteiro; Presbª. 

Noêmia Antunes Nascimento e Presb. Varlino Mariano de Souza; Presbitério 

Ourinhos: Rev. Marcos Gomes e Presb. Joselito da Silva Fragoso; Sínodo Sul de 

São Paulo: Presbitério Sorocaba: Revs. Edson Alcântara e Heitor Beranger Junior; 

Presbs. Oswaldo Pelegrini Fantasia e Valter Nielsen; Presbitério Votorantim: Rev. 

Jairo Honório Correia; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presbitério Arapongas: Revs. 

Audenir Almeida Cristófano e Jayme de Camargo Junior; Presbs. João Batista de 

Moura e Luis Antonio Zanlorenzi; Presbitério Campo Grande: Rev. Lucas de 

Oliveira Fornel; Presbitério Maringá: Revs. Cesar Sória de Anunciação e Eduardo 

Cristiano Vaine Cordeiro; Presbs. Djalma Bastos César e Deodato Aparecido 

Soares; Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. Diones Cesar Braz e Ezequiel Luz; 



Presb. Jose Lourenço da Silva Neto; Presbitério Norte do Paraná: Rev. Reinaldo 

Almeida dos Santos e Presbs. Daniel de Lima e Moacir Enos Rosa. Presbitério 

Oeste do Paraná: Revs. Artêmio Langue Pauluci Junior e Sérgio Paulo Frazão; 

Presb. Dejair Palma e Presbª. Elaine Aquotin Medeiros. AUSENTES: Presbitério 

Mato Grosso e Sul de São Paulo. Havendo “quorum”, com a presença 94 ministros 

e 80 presbíteros totalizando 174 representantes e com a representação de todos 

os sínodos, o presidente declarou aberta a quarta sessão da 7ª Reunião Ordinária 

da Assembleia Geral da IPI do Brasil do Exercício 2011-2015. DEMAIS 

PRESENÇAS: Rev. Roberto Mauro de Souza Castro, Secretário Geral; Presbítero 

Josué Francisco Dimário, Tesoureiro; Rev. Aury Vieira Reinaldet, Administrador 

Geral. EXERCÍCIOS DEVOCIONAIS: Foram dirigidos pelo Presb. Djalma Bastos, 

2º Secretário da Assembleia Geral. AUTORIZAÇÃO PARA SE RETIRAREM DA 

REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL: Foi concedida autorização, às 8h45, aos 

Revs. Jean Carlos, Paulo Roberto Roriz e os Presbs. Cleuber José e Noé Alves e 

às 8h50 para o Presb. Célio Marques para se retirarem da reunião. 

RESOLUÇÕES: Doc. AG 034/11 (Comissão Especial para Estudar as Bases 

Bíblicas e Históricas para Suspensão de Participação na Santa Ceia de Membro 

sob Disciplina), decide: aprovar o relatório nos seguintes termos: A comissão 

esclarece que, muito embora, este seja um tema que tenha alguns 

desdobramentos, manteve-se no objetivo que lhes fora solicitado, reconhecendo 

que além do caráter informativo que consta na consulta, há a necessidade de se 

ampliar a discussão, por se tratar de um assunto de fundamental importância para 

a vida da igreja que busca novas respostas para viver a fé cristã em uma 

sociedade em constante mudança. 1 – Abordagem bíblica sobre o tema. Na Bíblia 

a palavra disciplina aparece no sentido de educação e direção e ainda pode ser 

entendida como castigo ou punição para corrigir determinado erro. Há de se notar 

a importância que os textos bíblicos dão à disciplina como processo pedagógico 

para que a unidade da igreja seja preservada e o testemunho do evangelho seja 

preservado. (1Co 5.1-13; Hb 12.11) A disciplina era compreendida no início da 

igreja cristã como um elemento importante para que os possíveis desvios fossem 

corrigidos e atitudes individuais e coletivas não maculassem a proclamação da fé 



evangélica. Muito embora, textos dos Evangelhos (Mt 18.15-17) e das Cartas 

Paulinas (1Co 5.1- 13; 2Co 2.5-11) abordem a importância da disciplina para a 

convivência cristã e para a igreja, não há nenhuma referência explícita sobre a 

relação entre disciplina e exclusão do sacramento. O texto de orientações do 

apóstolo Paulo aos cristãos em Corinto (1Co 11.23-29) sobre o significado da 

Celebração da Ceia alerta para a atitude do individuo que deve se examinar para 

se certificar de sua condição para inserir-se ou não na comunhão da mesa, 

decisão pela qual ele mesmo irá responder. A exclusão da pessoa sob disciplina 

da mesa da comunhão, pelas referências bíblicas que abordam o uso da 

disciplina, não parece ser o procedimento da igreja cristã nascente. 2 – 

Abordagem histórica. Entre os escritos antigos, contemporâneos aos livros 

canônicos, encontra-se o Didaquê, escrito no final do século I, que foi muito 

utilizado pelos cristãos dos primeiros séculos para orientações aos neo-

convertidos a respeito da fé cristã. Os textos do Didaquê foram citados por 

Clemente de Alexandria, Orígenes e Eusébio de Cesaréia. O texto original 

desapareceu, mas alguns fragmentos foram encontrados, dentre eles o Capitulo 

IX, 5, que trata sobre a Eucaristia e os que dela participavam. “Mas ninguém coma 

nem beba de vossa Ação de Graças, a não ser os que foram batizados no nome 

do Senhor. Pois que, a respeito disto, também disse o Senhor: “Não deis aos cães 

o que é santo””. (SALVADOR, 1957, pág.72) A excomunhão, na igreja antiga, 

significava não apenas a exclusão da Eucaristia, mas da comunidade de fé, 

posteriormente, final do século III e início do IV, com o desenvolvimento da 

doutrina da penitência, a excomunhão adquiriu caráter provisório ou permanente. 

“A exclusão ocorria quando da prática de pecados capitais (apostasia, prostituição 

e assassinato). Com o desenvolvimento da prática penitencial, a excomunhão 

passou a ser delimitada. Desde o século IV distingue-se entre duas práticas da 

excomunhão: a excomunhão menor (exclusão Eucarística) e a excomunhão maior 

(exclusão da igreja). (Dreher, 1987, pág.191). Para Calvino a disciplina tinha o 

propósito de edificar o povo de Deus; corrigir os escândalos, erros e faltas; 

promover a honra de Deus e a glória do Nosso Senhor Jesus Cristo; e, assegurar 

o próprio bem dos faltosos. Para ele, há três estágios na aplicação da disciplina: 



Admoestação individual; julgamento pelo tribunal da Igreja, o Conselho de 

Presbíteros; e, exclusão da igreja. A Confissão de Fé de Westminster (1643-1649) 

ao se referir às censuras eclesiásticas no Capítulo XXX, inciso IV, diz: “para a 

melhor obtenção destes fins, os oficiais da igreja devem proceder dentro da 

seguinte ordem, segundo a natureza do crime e demérito da pessoa: repreensão, 

suspensão do sacramento da Ceia do Senhor por algum tempo e exclusão da 

igreja. (CFW, 2003, pág. 226). Levando-se em consideração que a Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil tem como um dos seus símbolos de fé a 

Confissão de Fé de Westminster, o seu código disciplinar foi elaborado a partir dos 

princípios da mencionada confissão de fé. Uma das sanções previstas no código 

disciplinar é a suspensão da comunhão que consiste no impedimento do membro 

disciplinado de exercer os direitos descritos no Artigo 18 da Constituição da IPI do 

Brasil, incisos I (receber os sacramentos); II e III. Diante do exposto, a comissão 

entende que, muito embora não sejam encontrados textos bíblicos com 

referências diretas ao assunto, historicamente, a igreja foi formulando doutrinas e 

procedimentos que atendessem as exigências histórico-sociais e religiosas, sem 

perder os princípios da fé cristã, e que promovessem a paz e a unidade em 

tempos específicos. A Igreja Reformada tem por missão proclamar o Evangelho 

de Jesus em todo tempo para a pessoa toda e procura fazê-lo observando as 

necessidades do seu tempo, por isso a igreja reformada está sempre se 

reformando. Tendo em vista que a consulta apresentada reflete a inquietação de 

parte da igreja quanto ao assunto, a comissão propõe: Que sejam elaborados 

estudos pela Secretaria de Educação Cristã da IPI do Brasil, sobre: a) A 

importância da disciplina eclesiástica para o aperfeiçoamento da vivência cristã; b) 

O profundo significado dos sacramentos na vida cristã como meio de graça; c) A 

releitura e atualização da Confissão de fé, símbolo da Igreja, para um momento 

histórico que demanda respostas cristãs para novas perguntas; d) O sentido de 

inclusão e exclusão na mesa da comunhão; Doc. AG 031/11 (Da Comissão 

Executiva da Assembleia Geral propondo consignação em ata de decisão tomada 

pela Assembleia Geral sobre venda de propriedade em Sorocaba, SP), decide: 

Consignar em ata a correta descrição do imóvel denominado Chácara Bethel cuja 



venda foi aprovada anteriormente pela Assembleia Geral em 04 de agosto de 

2006, a saber: “trata-se do imóvel localizado na cidade de Sorocaba, sito à Av. 

Comendador Pereira Inácio, 445, com área de terreno de 24.737 m², inscrito na 

Prefeitura Municipal de Sorocaba, SP como contribuinte nº  53.11.25.0186.01.000, 

e matrícula nº 89.231 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba, SP; 

Doc. AG 008/11 (Da Comissão de Análise do relatório da Comissão Especial para 

Elaboração de Conceito de Missão Integral), considerandos: 1) O documento não 

é conclusivo; 2) Com exceção da primeira parte do documento, quando trata das 

fundamentações bíblico-teológica e histórica, não há elementos de ligação entre 

as várias partes do documento, fazendo com que o mesmo sofra falta de unidade, 

em decorrência da participação de vários autores na sua elaboração; 3) O 

documento carece de algumas correções e observações, tais como: 3.1. Inclusão 

do Programa Amazônia entre os projetos de Missão Integral da IPI do Brasil (pág. 

99-100); 3.2. Substituição da expressão “poços artesianos” por “cisternas” (pág. 

100); 3.3. Apresentação da Visão Mundial e da Assistência e Promoção Social 

Exército de Salvação (APROSES) como outros exemplos de ação diaconal, e não 

como “exemplos de ação diaconal da Associação Bethel” (pág. 105); 3.4. 

Atualização da informação sobre o Rev. Richard W. Irwin (pág. 107); 3.5. Correção 

da função do Rev. Gerson Correia de Lacerda, mencionado como “Secretário 

Executivo”, quando deveria constar “Secretário Geral” (pág.122); 3.6. Na citação 

de “Modelos de Crescimento Integral” (pág. 132), incluir outros modelos de igrejas 

da IPI da Brasil que não seguem o modelo de “Igreja em Célula”; 3.7. Na citação 

de “pregadores intrépidos” (pág.158), citar apenas exemplos de figuras históricas 

consolidadas, evitando exemplos contemporâneos, para não cometer nenhuma 

injustiça com algum nome; 3.8. Correção da expressão “igreja de São Sebastião”, 

substituindo-a por “Congregação de São Sebastião” (pág. 173); 3.9. Substituição 

do termo “necessito” por “necessário” (pág. 178); 3.10. Inclusão do nome do autor 

do documento sobre “Educar para a missão”, redigido pelo Rev. Jonas Furtado do 

Nascimento (pág. 253). 3.11. Supressão de todos os anexos (a partir da pág. 272), 

por já existir uma decisão da IPI do Brasil sobre Igreja em Célula. Decide: 1. 

Promover uma revisão completa do texto, considerando as observações já 



destacadas; 2. Aprovar o documento como fonte de pesquisas e estudos a 

respeito de Missão Integral na IPI do Brasil; 3. Utilizar o documento para 

elaboração de lições em revistas de Escola Dominical e em outros instrumentos 

de estudo, a fim de que as igrejas locais tomem conhecimento de seu conteúdo. 

Registra-se um voto de apreciação a comissão que elaborou o documento; 

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE RECEPÇÃO E DIPLOMACIA: Registra-se a 

presença do Presb. Arnold Ferle, presidente da Fundação Eduardo Carlos Pereira 

– FECP. Doc. AG 033/11 (Relatório da Fundação Eduardo Carlos Pereira - FECP), 

1.Questões envolvendo o patrimônio da Fundação Eduardo Carlos Pereira, 

considerandos: 1.1. que o relatório fiscal 2010  e a auditoria externa não constam 

nos documentos encaminhados; 1.2. que a relação contratual da FECP e a 

empresa DHOLLI (empresa responsável pela comercialização dos jazigos)  é 

muito antiga e carece  ser revisto e possivelmente reestruturado; 1.2. que no 

relatório apresentado a esta comissão, consta uma série de processos jurídicos 

aos quais a Fundação responde no presente momento. E que estes, tem origem 

no não  pagamento de IPTU, dos imóveis do edifício Genebra e do Cemitério 

Congonhas; 1.4. que a fundação teve a imunidade tributária cassada a partir de  

1999, e que desde então a mesma vem usando de meios legais para se defender 

e tentar reverter esta situação; 1.5 que, a grosso modo, é possível identificar uma 

dívida  de R$ 900,0000,00  relacionada ao prédio do Edifício Genebra é de R$ 

8.000.000,00 ao Cemitério Congonhas; 2. Questões envolvendo a Reforma 

Teológica e o funcionamento da atual estrutura, considerandos: 2.1 que os 

documentos recebidos, não oferecem informações substanciais acerca do referido 

projeto e do andamento e implementação do mesmo; 2.2 a urgência de efetivação 

plena da reforma teológica aprovada pela AG e desejada ardentemente por toda a 

denominação; 3. Questões relativas a propriedade e sustentabilidade do projeto 

do Sítio Floresta e FATIPI, considerandos: 3.1 que o relatório é razoavelmente 

satisfatório do ponto de vista conceitual,  no que se refere ao tema da 

sustentabilidade ambiental. No entanto, carece de indicações a cerca da 

operacionalidade  efetiva deste item; 3.2 que do ponto  vista da sustentabilidade 

financeira do projeto o relatório é bastante superficial; 3.3 a inexistência de um 



“Master Plan” para a área total, bem como,  a vocação plena dos 1.600.000m2, 

recentemente adquiridos; 3.2. o custo de construção dos prédios da Faculdade 

está orçado inicialmente, a grosso modo, na ordem de R$ 4.000.000,00; 3.3. que o 

custo benefício para o atual número de alunos é insatisfatório do ponto de vista 

financeiro; 3.4 que tanto a FECP quanto a IPIB estão sem recursos financeiros 

próprios para a Construção das dependências que abrigará a FATIPI e que, 

inicialmente está se conjecturando um empréstimo junto ao BNDES, para a 

operacionalização do valor total da referida obra, decide: 1) Aprovar o relatório; 2) 

que a FECP elabore um projeto de sustentabilidade da área do sitio Floresta, 

como um agente gerador de negócios a curto, médio e longo prazo cumprindo 

determinação da AG de Bauru; 3) que somente seja iniciada a construção da 

FATIP no sítio Floresta após a apresentação deste projeto de sustentabilidade à 

AG considerando a vocação efetiva da propriedade, as demandas da igreja e o 

estudo do “Master Plan”; 4) que se desvincule provisoriamente, a questão da 

reforma teológica e o espaço físico (sítio Floresta) para que a mesma não seja 

prejudicada em seu cronograma de implantação; 5) que a FECP dê continuidade 

ao reestudo de sua relação com a empresa DHOLLI e apresente uma proposta de 

renegociação e reforma do contrato comercial mantido entre as duas instituições; 

6) que a FECP apresente um relatório circunstanciado e atualizado com relação 

aos processos jurídicos em andamento a respeito dos IPTU´s; 7) que enquanto 

não se abrir o curso de bacharelado em teologia autorizado pelo MEC em Santa 

Izabel, que a COMEX autorize a FECP a abrir turma da FATIPI na sede à rua 

Genebra. O plenário concede a palavra ao Presb. Ferle, presidente da FECP para 

faça que uma apresentação das futuras instalações da FATIPI em Santa Izabel. 

Registra-se um voto de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela Diretoria 

da FECP NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INTERVENTORA DO SÍNODO SUL DE 

SÃO PAULO: Rev. Clayton Leal da Silva – relator; Revª. Shirley Maria dos Santos 

Proença; Rev. Leontino Farias dos Santos; Rev. Valdemar de Souza; Rev. 

Ablandino Saturnino de Souza; Rev. Agnaldo Pereira Gomes; Rev. Marcos Nunes 

da Silva e Presb. Djalma Terra Araújo; Doc. AG 002/11 (Decisões do antigo 

Supremo Concílio e da Assembleia Geral da IPIB), decide: Que se acolham os 



princípios contidos no item 1 do Relatório da Comissão Especial, conforme abaixo 

transcrito: 1) Que as decisões tomadas pelo antigo Supremo Concílio e 

Assembleia Geral, por se tratarem de decisões infraconstitucionais, sejam 

editadas e publicadas; 2) Que, após a realização das reuniões da Assembleia 

Geral, sejam destacadas as decisões que têm força de lei ordinária e as 

regulamentações a artigos de Constituição, para publicação nos órgãos de 

divulgação da igreja; 3) Que seja designada comissão especial para continuar o 

levantamento e sistematização das leis ordinárias que ainda estão em vigor, para 

publicação; Doc. AG 030/11 (Relatório da Comissão Especial, que analisou as 

decisões do antigo Supremo Concílio e da Assembleia Geral da IPI do Brasil); 

decide: aprovar o relatório conforme segue: 1) Atividades de Forças Leigas: 

Documento de 1987 (Projeto das Forças Leigas – Extinção das Confederações e 

Novas Nomenclaturas) - Desconsiderar as decisões uma vez que a reforma 

administrativa da igreja, aprovada pela Assembleia Geral reunida em Santo André 

no ano de 2005, disciplinou a matéria; 2) Documento sobre Autoridade da Igreja - 

Revogar os atos, uma vez que o texto foi escrito para um período específico da 

vida da igreja, e que os documentos legais em vigência, são suficientes para 

afirmar a autoridade da igreja; 3) Documento sobre a forma de batismo - Manter a 

decisão do Supremo Concílio sobre o assunto; Reconhecimento do batismo por 

imersão para recepção de membros transferidos; 4) Documento sobre casamento 

- Seja nomeada uma comissão pela COMEX para tratar do assunto; 5) Documento 

sobre divórcio – Manter o texto aprovado pela Mesa Administrativa em 15 de 

fevereiro de 1979 com força de lei conforme segue: A Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil sempre reconheceu como válidas, para a instituição do 

matrimônio, as leis do País. 2° O magistrado civil “que também é ministro de Deus 

para estabelecer a ordem e distribuir a justiça” é que declara realizado o 

matrimônio. 3° A nova lei do divórcio não violenta os princípios reconhecidos pela 

Confissão de Fé de Westminster para o divórcio, embora amplie o número de 

motivos para a dissolução do vínculo matrimonial. Assim as linhas mestras e os 

principais fundamentos do matrimônio são preservados. 4° Diante do exposto, a 

Comissão nomeada pelo Supremo Concílio é de parecer que os casamentos 



efetuados de acordo com as leis do País – de solteiros, viúvos e divorciados – 

devem receber, quando solicitada, a bênção invocada pelos ministros da 

denominação. 5° - Os membros da Igreja que se divorciarem, mesmo que venham 

a se casar novamente, poderão continuar comungando, a não ser que tenham 

dado causa ao divórcio por motivo que os impeçam a permanecer no rol de 

comungantes; 6) Documento sobre Congregação Presbiterial - Reformular a 

decisão para servir de regulamentação ao artigo 10 da Constituição: Que seja 

nomeada Comissão para disciplinar o assunto da organização das congregações 

presbiteriais da IPIB, regulamentando o artigo 10 da Constituição; 7) Documento 

sobre Contribuição das Igrejas ao Supremo Concílio - analisa-se os textos, e que 

seja nomeada comissão que irá regulamentar e consolidar a questão da 

contribuição das Igrejas junto à Assembleia Geral, já levando em conta a 

adequação a linguagem jurídica que se faz necessária, apresentando relatório a 

AG; 8) Documento sobre dízimo (presbítero não dizimista) - Revogar, tendo em 

vista que a Constituição, em seu artigo 59, parágrafo primeiro disciplina as 

condições para eleição de oficiais; 9) Documento sobre ecumenismo - Que a AG 

decida sobre o assunto, nomeando uma Comissão Especial para tratar desse 

tema e apresentar relatório na próxima reunião ordinária da AG; 10) Documento 

sobre fidelidade à IPI - O texto não está mais em vigência, uma vez que o Código 

Disciplinar legisla sobre a matéria; 11) Documento sobre identificação do ministro 

(carteira de) - Revogar a decisão; 12) Documento sobre pentecostalismo 

(avivamento espiritual) - Tendo em vista que as nossas normas vigentes 

(Constituição, Código Disciplinar, Leis Ordinárias e outros) dão conta dessa 

problemática, que esse texto seja revogado integralmente, com exceção do item B 

com a devida adequação de linguagem: “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”; 13) Documento 

sobre salário do Ministro - Que este assunto seja encaminhado à Comissão 

Especial de Direitos Trabalhistas, substituindo a expressão salário por CÔNGRUA; 

14) Documento sobre jubilação e jubilados - A matéria está superada, com a 

decisão da filiação dos ministros ao INSS, e com a adesão à Previdência Privada 



e seguro de vida dos Pastores, devendo ser reafirmada pela AG a obrigatoriedade 

da contribuição junto ao INSS, com ênfase nos itens 1 e 4 da decisão supra. 

OUTRAS RESOLUÇÕES: 1) Quanto a Educação Continuada: decide: Que os 

missionários não ordenados ligados a Secretaria de Evangelização sejam 

incluídos no programa de Educação Continuada oferecido pela IPIB com os 

mesmos privilégios e deveres que são dados aos ministros ordenados; 2) Quanto 

a Previdência Privada: considerando que a AG da IPIB não recebeu o relatório 

sobre a Previdência Privada e Seguro dos pastores da IPIB, decide: 1) Lamentar a 

não apresentação dos relatórios; 2) Determinar que o responsável os encaminhe 

para a próxima reunião da Comex/AG; 3) Dar poderes à Comex/AG para atualizar 

a decisão anterior sobre a Previdência Privada, que é de 1998, dando pleno 

conhecimento da decisão à Igreja, especialmente, com ofícios encaminhados aos 

Presbitérios sobre os procedimentos para o ingresso dos pastores que ainda não 

o fizeram. DATA DA PRÓXIMA COMEX: O presidente comunica a data da 

próxima COMEX para os dias 18 e 19 de março de 2011 no Escritório Central da 

IPI do Brasil. VOTO DE PESAR: Foi feito registro pelo falecimento dos seguintes 

irmãos: Presb. José Lara, pioneiro no Norte do Paraná que faleceu no dia 

12/09/2010; Rev. Frederick Orr, missionário reformado que muito auxiliou a IPI do 

Brasil no Amazonas, Rev. Herculano Sampaio, do Presbitério Leste Paulistano; 

Rev. Claudio Oliver dos Santos, ex-secretario executivo do Supremo Concílio; 

Presb. Manoel Ribeiro de Camargo; Presb. Luiz Eduardo Franco da 1ª IPI de 

Santo André; Presbª. Maria Julia de Camargo da 1ª IPI de Santos; Rev. Laudelino 

de Abreu Alvarenga do Presbitério Central Paulista. VOTO DE GRATIDÃO: 

Registra-se um voto de gratidão pela equipe de apoio das Igrejas de Poços de 

Caldas e região. ENCERRAMENTO: A quarta sessão foi encerrada às 12h35, com 

o cântico do Hino Oficial da IPI do Brasil e bênção pelo Rev. Áureo Rodrigues de 

Oliveira, presidente. Para constar, eu, Rev. Marcos Nunes da Silva, 1º secretário, 

lavrei a presente ata, que foi lida, aprovada e vai assinada e por todos os 

membros da diretoria presentes a esta sessão. 

 



ATA DA SESSÃO DE INSTALAÇÃO DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL 

 

DATA, HORA E LOCAL: 10 de julho de 2013, com início às 19h30, na 1ª Igreja 

Presbiteriana Independente de Assis, sito a Rua Nove de Julho, 499 – Centro, 

Assis, SP. PRESIDENTE: Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira; SECRETÁRIO: Rev. 

Marcos Nunes da Silva. REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do 

Campo: Presbitério ABC: Revs. Paulo Sérgio Cancela e Ricardo José Bento; 

Presbs. Hermes Mender Rangel e Elias Barbosa Pinto; Presbitério Ipiranga: 

Revs. Alessandro Richter e Assir Pereira; Presb. Ricardo Heumuth Benedetti; 

Presbitério Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo Zanini Paes e David Aguiar 

de Oliveira; Presbs. João Batista Ribeiro de Barros e Debaldo Pereira Valverde; 

Sínodo Brasil Central: Presbitério Distrito Federal: Revs. João Batista Dias e 

Ézio Martins de Lima; Presbs. Marcos Aurélio Alves Jorge e Nilton Alves Rabelo; 

Presbitério Luziânia: Revs. Jean Carlos da Silva e Paulo Roberto Roriz Meireles; 

Presbs. João Pinto Afonso e Noé Alves Rabelo; Presbitério Mato Grosso: Revs. 

José Drailton da Silva e Rogério Batista Ribeiro; Presbitério Rondônia: Presb. 

Eduardo Mutsuo Tomiyoshi; Sínodo Meridional: Presbitério Catarinense: Revs. 

Euclides Luiz do Amaral e Israel Marcos da Silva; Presb. Rubens Renê Gonçalves; 

Presbitério Grande Florianópolis: Rev. Marcio Marques e Revª. Regina Niúra 

Silva do Amaral; Presbitério Londrina: Rev. João Marcos Martins Ribeiro e 

Ricardo Baracho dos Anjos; Presbs. Cezar Viegas Duarte e Odilon Alexandre 

Silveira Marques Pereira; Presbitério Paranaense: Revs. Edmilson Severino Leite 

e Romio da Silva Cardoso; Presbitério Sul do Paraná: Revs. Carlos Fernandes 

Meier e Jean Carlos Selleti; Presb. Luiz Carlos Morosini; Sínodo Minas Gerais: 

Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. Reginaldo de Almeida Ferro e Diogo 

Santana Rocha; Presb. Otacílio de Assis e Presbª. Sandra Maria de Oliveira; 

Presbitério Sul de Minas: Revs. Jonathan Domingues de Souza e Zaru 

Cassiano; Presb. Allex Silveira; Presbitério São Paulo-Minas: Revs. Antônio 

Teotônio da Silva e Galdino Acássio Gomes da Silva; Presbs. Maurílio Clóvis dos 



Santos e Sérgio Ferreira de Lima; Sínodo Nordeste: Presbitério Bahia: Rev. 

Natanael Rocha Souza; Presbitério Nordeste: Rev. João Batista Amaral de 

Oliveira; Presbitério Pernambuco: Presb. Neilton Diniz Silva; Presbitério 

Sergipe: Rev. Marcelo Batista de Lima; Presb. Marcos Messias Sales; Presbitério 

Sul da Bahia: Rev. Elional Rios Afonseca; Presb. Boaz Rios da Silva; Sínodo 

Norte Paulistano: Presbitério Bandeirante: Revs. Fernando Bortolleto Filho e 

Revª. Shirley Maria dos Santos Proença; Presbs. Joel Pascoalino Ferrari e 

Wagner Jardim da Costa; Presbitério Freguesia: Rev. Fábio Tavares Ribeiro e 

Omar Demétrios de Oliveira; Presbª. Inailda Bicudo e Presb. Moacir Benvindo de 

Carvalho; Presbitério Santana: Rev. José Ilson Venâncio e Revª. Sueli da Silva 

Machado; Presbª. Juraci Stropa Lima e Presb. Valter de Toledo; Sínodo 

Ocidental: Presbitério Araraquarense: Revs. André Luiz do Amaral e Osmair 

Martins Garcia; Presbª. Giselle Melocro Borelli; Presbitério Campinas: Revs. 

Wellington Barboza de Camargo e Maurício Silva de Araújo; Presb. Luiz Ribeiro da 

Silva; Presbitério Noroeste Paulista: Revs. Antônio Carlos Alves e Antônio de 

Oliveira Faria; Presbs. Abedias Queiros Ribeiro e Milton Francisco de Souza; 

Presbitério Oeste: Rev. Marcos Vinícius Ribeiro; Presb. Donisete Martins Ruiz; 

Presbitério Rio Preto: Revs. José Santos dos Passos e Mário Sérgio de Góis; 

Presbs. Genessi de Souza Ramos e Gilberto Brandão Thomazetto; Sínodo Oeste 

Paulista: Presbitério Assis: Rev. Juliano Sanchez Lopes e Vagner Rodrigues 

Morais; Presb. Sidney Lopes de Araújo; Presbitério Centro Oeste Paulista: Rev. 

Agnaldo Pereira Gomes e Elton Leandro da Silva; Presbª. Celma Cristina Chaves 

Munoz e Presbª. Felícia Forte Sobrinha; Presbitério Presidente Prudente: Revs. 

Ari Botelho e Osmar Menezes Pires; Presbs. Josimar Soares e Renato Martins de 

Oliveira; Sínodo Osasco: Presbitério Carapicuíba: Revs. Carlos Eduardo Araújo 

e Maurício Miranda; Presbs. Iano Messina e Salmo Henrique da Silva; Presbitério 

Novo Osasco: Revs. Daniel Adriano dos Santos e Márcio Alves Mota; Presbs. 

Antônio Roberto dos Santos e Milton Pereira Magalhães; Presbitério Osasco: 

Revs. Leontino Farias dos Santos e Rev. Paulo César de Souza; Sínodo Rio - 

São Paulo: Presbitério Fluminense: Rev. Cléber Coimbra Filho; Presbs. Marcos 

Oliveira do Amorim e Vantuil Gomes dos Anjos; Presbitério Rio de Janeiro: 



Revs. Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior e Rogério de Santana; Presbs. 

Jezer Barbosa e Lairton de Souza Paiva; Presbitério Rio Sul: Rev. Adevanir 

Pereira da Silva e Marcos Paulo de Oliveira; Presbs. Eliezer da Silva Ernesto e 

Luis Eduardo de Lima Ferreira; Presbitério Vale do Paraíba: Rev. Ernesto 

Aparecido Sossai; Presb. Honélio Caetano Rodrigues e Valdir do Espirito Santo: 

Sínodo Setentrional: Presbitério Amazonas: Rev. Cláudio Fernando Reinaldet e 

Osvani de Oliveira Silva; Presbitério Ceará: Rev. Flávio Ferreira Façanha e 

Mardonio de Sousa Pereira; Presbª. Maria do Socorro Fernandes de Oliveira; 

Presbitério Norte: Rev. Cláudio Lísias Gonçalves Reis Silva e Francisco Tadeu 

Lobo dos Santos; Sínodo Sudoeste Paulista: Presbitério Botucatu: Rev. 

Clayton Leal da Silva e João Luiz Furtado; Presb. Ideraldo Gonçalves Garavelli; 

Presbitério Central Paulista: Rev. Kleuber Leal da Silva; Presbitério Ourinhos: 

Rev. Fernando Batista Costa e João Batista de Souza; Presbs. Neandro de Souza 

e Ângelo José da Mota Bordin; Sínodo Sul de São Paulo: Presbitério Sorocaba: 

Rev. Edson Alcântara e Heitor Beranger Júnior; Presb. Nelson Oliveira Filho e 

Oswaldo Pelegrini Fantasia; Presbitério Sul de São Paulo: Revs. Alexandre 

Hessel Mota e Ezequias Pires de Camargo; Presb. Eli Teixeira Lima e José 

Acássio Vicente; Presbitério Votorantim: Revs. Joselito da Silva Filho e Marcelo 

Araújo Rodrigues; Presbs. Claudinei de Goes Vieira e Rogério José Vieira; Sínodo 

São Paulo: Presbitério Leste Paulistano: Revs. Marcos Nunes da Silva e 

Roberto Viani; Presb. João Batista Navarro e Reginaldo Almeida Martins de 

Áquila; Presbitério Novo Leste Paulistano: Revs. Osny Messo Honório e Otoniel 

Marinho de Oliveira Júnior; Presb. Ezequiel Almeida Bartolomeu; Presbitério 

Paulistano: Revs. Misael Barboza e Venício Nogueira; Presbs. Abnaziel Ricardo 

de Freitas e William Ramos; Presbitério São Paulo: Revs. Aury Vieira Reinaldet e 

Carlos Augusto Prado de Oliveira; Presb. Boanerges dos Santos; Sínodo Vale do 

Rio Parana: Presbitério Arapongas: Revs. Audenir Almeida Cristófano e Jayme 

Martins de Camargo Júnior; Presb. Marcos Aurélio da Silva; Presbitério Campo 

Grande: Revs. Lucas de Oliveira Fornel e Raul Hamilton de Souza; Presb. Walter 

Ferreira de Oliveira Filho; Presbitério Maringá: Revs. Cesar Sória de Anunciação 

e Valdemar de Souza; Presbs. Djalma Bastos César e Deodato Aparecido Soares; 



Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. Edson Augusto Rios e Silas de Souza da 

Silva; Presb. Dalkarlos Aparecido Franco dos Santos; Presbitério Norte do 

Paraná: Revs. Oslei do Nascimento e Reinaldo Almeida dos Santos; Presbs. 

Emerson Gumiero Leite e Moacir Enos Rosa; Presbitério Oeste do Paraná: 

Revs. Osni Dias de Andrade e Rogério Severino Nunes; Presbs. David dos Santos 

e Roney Márcio Pessoa. “QUÓRUM”: Havendo “quórum”, com a presença de 105 

ministros e 85 presbíteros, totalizando 190 representantes e com a representação 

de todos os Sínodos, o presidente declarou aberta a Sessão de instalação da 8ª 

Reunião Ordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil, do Exercício 2011-2015. 

DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Roberto Mauro de Souza Castro, secretário geral; 

Presb. Josué Dimário, tesoureiro geral; Rev. Dênis Silva Luciano Gomes, 

presidente do Sínodo Oeste Paulista e pastor da 1ª IPI de Assis; Rev. Flávio 

Ribeiro de Oliveira; secretário executivo do Presbitério de Assis; Rev. Mario 

Ademar Fava Assessor Parlamentar. CULTO: Passa-se à celebração do Culto de 

Abertura, com a proclamação da Palavra pelo Rev. Agnaldo, 1º Vice-presidente da 

AG e bênção pelo Rev. Denis, presidente do Sínodo Oeste Paulista. 

RECEBIMENTO DOS LIVROS DE ATAS: Foram recebidos os seguintes livros de 

atas: 1. Comissão Executiva da Assembleia Geral; 2. Sínodo Borda do Campo; 3. 

Sínodo Meridional (2011 e 2012); 4. Sínodo Minas Gerais; 5. Sínodo Nordeste; 6. 

Sínodo Ocidental; 7. Sínodo Oeste Paulista; 8. Sínodo Osasco; 9. Sínodo Rio-São 

Paulo (2011 e 2012); 10. Sínodo São Paulo; 11. Sínodo Setentrional (2010, 2011 e 

2012); 12. Sínodo Brasil Central; 13. Sínodo Vale do Rio Paraná; 14. Sínodo 

Sudoeste Paulista; 15. Sínodo Norte Paulistano. ARROLAMENTO DE NOVOS 

CONCÍLIOS: O Rev. Áureo chama os representantes dos presbitérios recém-

criados para tomarem assento no concílio: Presbitério Vale do Rio Aporé do 

Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Anderson Pereira Gomes. Presbitério dos 

Campos Gerais do Sínodo Meridional: Revs. Eugênio Sória de Anunciação e 

Giulianno Roberto Silva; Presbs. André Trevisan Gabardo e Hélio José Prehen 

Moura. HORÁRIO DAS SESSÕES: Dia 10 – quarta-feira: das 19h15 às 22h30; Dia 

11 – quinta-feira: Devocional: 8h; Reunião: das 8h30 às 10h30; Café: das 10h30 

às 11h; Reunião: das 11h às 12h30; Almoço: das 12h30 às 14h; Reunião: 14h às 



15h30; Café: das 15h30 às 16h; Reunião: das 16h às 17h30; Jantar: 19h às 20h; 

reunião: das 20h às 22h30. Dia 12 – sexta-feira: Devocional: 8h; Reunião: das 

8h30 às 10h30; Café: das 10h30 às 11h; Reunião: das 11h às 12h30; Almoço: das 

12h30 às 14h; Reunião: 14h às 15h30; Café: das 15h30 às 16h; Reunião: das 16h 

às 17h30; Jantar: 19h às 20h; reunião: das 20h às 22h30. Dia 13 – sábado: 

Devocional: 8h; Reunião: das 8h30 às 10h30; Café: das 10h30 às 11h; Reunião: 

das 11h às 12h30; Almoço: das 12h30 às 14h; Reunião: 14h às 15h30; Café: das 

15h30 às 16h; Reunião: das 16h às 17h30; Jantar: 19h às 20h; reunião: das 20h 

às 22h30. Dia 14 – domingo: Devocional: 8h; Reunião: das 8h30 às 10h30; Café: 

das 10h30 às 11h; reunião: das 11h às 12h30; Almoço: 12h30 – encerramento. 

NOMEAÇÃO DAS COMISSÕES: Papéis e Consultas I: Relator: Rev. Assir 

Pereira. Membros: Presbíteros: Moacir Benvindo, Sérgio Ferreira de Lima, Marcos 

Aurélio da Silva, Joel Paschoalino Ferrari, Felícia Forte Sobrinha, Ângelo José da 

Mota Bordin. Pastores: Revs. Osmar Menezes, Edson Augusto Rios, Clayton Leal 

da Silva, Euclides Luiz do Amaral, Eugênio Sória Anunciação, Shirley Maria dos 

Santos Proença e Jean Carlos da Silva; Papéis e Consultas II: Relator: Rev. 

Ezequias Pires de Camargo. Membros: Presbíteros: Eduardo Mutsuo Tomiyoshi, 

Presb. Deodato Aparecido Soares, Abnaziel Ricardo de Freitas, Inailda Bicudo, 

Pastores: José Drailton, Edson Alcântara, Leonardo Mendes Neto, Paulo Cesar 

Monteiro, Fernando Batista Costa, Antônio de Oliveira Faria e Rev. Erivan Magno 

Fonseca Júnior; Papéis e Consultas III: Relator: Rev. Ézio Martins de Lima. 

Membros: Presbíteros: Neilton Diniz, Nilton Alves Rebelo, Roney Pessoa, Célio 

Amaro, Sandra Maria de Oliveira, Celma Cristina Chaves, João Batista Navarro. 

Pastores: Raul Hamilton, Antônio Carlos Alves, Juliano Sanchez, Francisco Tadeu, 

Audenir Almeida Cristofano, Ari Botelho, Jean Carlos Seletti, Valdemar de Souza; 

Papéis e Consultas IV: Relator: Rev. Otoniel Marinho Júnior. Membros: Pastores: 

Heitor Beranger, Revs. Paulo César de Souza, João Luiz Furtado, Carlos 

Fernandes Meier, Anderson Pereira Gomes. Presbíteros: Moacir Enos Rosa, Luiz 

Ribeiro da Silva, Neuza de Moraes Souza, Boaz Rios da Silva, Alex Silveira; Atos 

e Atas da Comex: Relator: Rev. Mário Sérgio de Gois. Membros: Presbíteros: 

Lairton Souza Paiva, William Ramos, Boanerges dos Santos, Marcos Messias 



Sales, Valdir do Espírito Santo, Gisele Melocro Borelli, Maria do Socorro 

Fernandes Oliveira, Walter Ferreira, Salmo Henrique da Silva. Pastores: Revs. 

Oslei do Nascimento, João Batista Dias, Osmair Martins Garcia, Regina Niúra, 

Carlos Augusto Prado de Oliveira, Zaru Cassiano, Ernesto Aparecido Sossai, Elton 

Leandro da Silva, Marcelo Araújo Rodrigues, João Batista Amaral de Oliveira; 

LIVROS DOS SÍNODOS: Sínodo Borda do Campo: Relator: Rev. Jayme Martins 

de Camargo Jr. Membros: Rev. Osvani de Oliveira Silva, Presb. Ezequiel Almeida 

Bartolomeu, Presb. Gilberto Brandão Tomazetto, Presb. Rogério José Silveira e 

Presb. David dos Santos. Sínodo Brasil Central: Relator: Rev. Osni Dias de 

Andrade. Membros: Rev. Natanael Rocha Souza, Presb. Antônio Roberto dos 

Santos, Presb. Jezer Barbosa; Sínodo Meridional: Relator: Rev. Omar Demétrios 

de Oliveira. Membros: Presb. Ricardo Heumuth Benedetti, Rev. Márcio Alves 

Mota, Presb. Renato Martins de Oliveira, Rev. Jonathan Domingues de Souza; 

Sínodo Minas Gerais: Relator: Rev. Fernando Bortolleto Filho. Membros: Presb. 

Ideraldo Gonçalves Garavelli, Rev. Marcos Vinícius Ribeiro, Rev. Venício 

Nogueira, Presb. João Henrique dos Santos; Sínodo Nordeste: Relator: Rev. 

Marcio Marques. Membros: Presb. André Trevisan Gabardo, Rev. Edmilson 

Severino Leite, Presb. Jadilson Zanetti, Rev. Alexandre Hessel Mota; Sínodo 

Norte Paulistano: Relator: Rev. Cláudio Fernando Reinaldet. Membros: Rev. 

Paulo Sérgio Cancela, Presb. Genessi de Souza Ramos, Presb. Milton Pereira de 

Magalhães, Rev. Elional Rios Afonseca.; Sínodo Ocidental: Relator: Rev. David 

Aguiar. Membros: Presb. Osvaldo Messias Machado, Rev. Marcelo Batista de 

Lima, Presb. Rubens Renê Gonçalves, Rev. Joselito da Silva Filho; Sínodo Oeste 

Paulista: Relator: Presb. Noé Alves Rabelo. Membros: Revª. Sueli da Silva 

Machado, Presb. Oswaldo Pelegrini Fantasia, Rev. Mardonio de Souza Pereira, 

Rev. Carlos Eduardo Araújo; Sínodo Osasco: Relator: Rev. Diogo Santana 

Rocha. Membros: Presb. Wagner Jardim da Costa, Rev. Ricardo Baracho dos 

Santos, Rev. Flávio Façanha; Sínodo Rio-São Paulo: Relator: Rev. João Batista 

de Souza. Membros: Presb. Abdias Queiros Ribeiro, Presb. Hélio José Moura, 

Rev. Maurício Silva Araújo; Sínodo São Paulo: Relator: Rev. José dos Santos 

Passos. Membros: Rev. Romio da Silva Cardoso, Presb. Antônio Saturnino da 



Silva, Presb. Etevaldo Brabosa Novaes, Rev. Israel Marcos da Silva; Sínodo 

Setentrional: Relator: Rev. Giuliano Roberto Silva. Membros: Presbª. Juraci 

Stropa Lima, Rev. Reinaldo Almeida dos Santos; Sínodo Sudoeste Paulista: 

Relator: Rev. Roberto Viani. Membros: Rev. Antônio Teotônio da Silva, Presb. 

Dalkarlos Franco dos Santos; Sínodo Sul de São Paulo: Relator: Rev. Wellington 

Barboza Camargo. Membros: Rev. Misael Barboza, Rev. André Luiz do Amaral, 

Rev. Alessandro Richter, Presb. João Batista Ribeiro de Barros, Rev. Galdino 

Acácio Gomes; Sínodo Vale do Rio Paraná: Relator: Rev. Kleuber Leal da Silva. 

Membros: Presb. Maurílio Clovis dos Santos, Rev. Rogério de Santana e Presb. 

Milton Francisco de Souza. ENCERRAMENTO: A sessão foi encerrada às 22h16 

com oração pelo Rev. Juliano. Para constar, eu, Rev. Marcos Nunes da Silva, 1º 

secretário, lavrei a presente ata, que foi lida, aprovada e vai assinada por todos os 

membros da diretoria presentes a esta sessão. 



ATA DA 1ª SESSÃO DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL 

DA IPI DO BRASIL 

 

DATA, HORA E LOCAL: 11 de julho de 2013, com início às 8h, na 1ª Igreja 

Presbiteriana Independente de Assis, sito a Rua Nove de Julho, 499 – Centro, 

Assis, SP. PRESIDENTE: Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira; SECRETÁRIO: Rev. 

Marcos Nunes da Silva. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: REPRESENTAÇÃO 

SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitério ABC: Revs. Paulo Sérgio 

Cancela e Ricardo José Bento; Presbs. Hermes Mender Rangel e Elias Barbosa 

Pinto; Presbitério Ipiranga: Revs. Alessandro Richter e Assir Pereira; Presb. 

Ricardo Heumuth Benedetti; Presbitério Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo 

Zanini Paes e David Aguiar de Oliveira; Presbs. João Batista Ribeiro de Barros e 

Debaldo Pereira Valverde; Sínodo Brasil Central: Presbitério Distrito Federal: 

Revs. João Batista Dias e Ézio Martins de Lima; Presbs. Marcos Aurélio Alves 

Jorge e Nilton Alves Rabelo; Presbitério Luziânia: Revs. Jean Carlos da Silva e 

Paulo Roberto Roriz Meireles; Presbs. João Pinto Afonso e Noé Alves Rabelo; 

Presbitério Mato Grosso: Revs. José Drailton da Silva e Rogério Batista Ribeiro; 

Presbitério Rondônia: Presb. Eduardo Mutsuo Tomiyoshi; Sínodo Meridional: 

Presbitério Campos Gerais: Revs. Eugênio Soria de Anunciação e Giulianno 

Roberto Silva; Presbs. André Trevisan Gabardo e Hélio José Prehen Moura; 

Presbitério Catarinense: Revs. Euclides Luiz do Amaral e Israel Marcos da Silva; 

Presb. Rubens Renê Gonçalves; Presbitério Grande Florianópolis: Rev. Marcio 

Marques e Revª. Regina Niúra Silva do Amaral; Presbitério Londrina: Rev. João 

Marcos Martins Ribeiro e Ricardo Baracho dos Anjos; Presbs. Cezar Viegas 

Duarte e Odilon Alexandre Silveira Marques Pereira; Presbitério Paranaense: 

Revs. Edmilson Severino Leite e Romio da Silva Cardoso; Presbitério Sul do 

Paraná: Revs. Carlos Fernandes Meier e Jean Carlos Selleti; Presb. Luiz Carlos 

Morosini; Sínodo Minas Gerais: Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. 

Reginaldo de Almeida Ferro e Diogo Santana Rocha; Presb. Otacílio de Assis e 

Presbª. Sandra Maria de Oliveira; Presbitério Sul de Minas: Revs. Jonathan 

Domingues de Souza e Zaru Cassiano; Presb. Allex Silveira; Presbitério São 



Paulo-Minas: Revs. Antônio Teotônio da Silva e Galdino Acássio Gomes da Silva; 

Presbs. Maurílio Clóvis dos Santos e Sérgio Ferreira de Lima; Sínodo Nordeste: 

Presbitério Bahia: Rev. Natanael Rocha Souza; Presbitério Nordeste: Rev. 

João Batista Amaral de Oliveira; Presbitério Pernambuco: Presb. Neilton Diniz 

Silva; Presbitério Sergipe: Rev. Marcelo Batista de Lima; Presb. Marcos Messias 

Sales; Presbitério Sul da Bahia: Rev. Elional Rios Afonseca; Presb. Boaz Rios 

da Silva; Sínodo Norte Paulistano: Presbitério Bandeirante: Revs. Fernando 

Bortolleto Filho e Revª. Shirley Maria dos Santos Proença; Presbs. Joel 

Pascoalino Ferrari e Wagner Jardim da Costa; Presbitério Freguesia: Rev. Fábio 

Tavares Ribeiro e Omar Demétrios de Oliveira; Presbª. Inailda Bicudo e Presb. 

Moacir Benvindo de Carvalho; Presbitério Santana: Rev. José Ilson Venâncio e 

Revª. Sueli da Silva Machado; Presbª. Juraci Stropa Lima e Presb. Valter de 

Toledo; Sínodo Ocidental: Presbitério Araraquarense: Revs. André Luiz do 

Amaral e Osmair Martins Garcia; Presbª. Giselle Melocro Borelli; Presbitério 

Campinas: Revs. Wellington Barboza de Camargo e Maurício Silva de Araújo; 

Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Presbitério Noroeste Paulista: Revs. Antônio Carlos 

Alves e Antônio de Oliveira Faria; Presbs. Abedias Queiros Ribeiro e Milton 

Francisco de Souza; Presbitério Oeste: Rev. Marcos Vinícius Ribeiro; Presb. 

Donisete Martins Ruiz; Presbitério Rio Preto: Revs. José Santos dos Passos e 

Mário Sérgio de Góis; Presbs. Genessi de Souza Ramos e Gilberto Brandão 

Thomazetto; Sínodo Oeste Paulista: Presbitério Assis: Rev. Juliano Sanchez 

Lopes e Vagner Rodrigues Morais; Presb. Sidney Lopes de Araújo; Presbitério 

Centro Oeste Paulista: Rev. Agnaldo Pereira Gomes e Elton Leandro da Silva; 

Presbª. Celma Cristina Chaves Munoz e Presbª. Felícia Forte Sobrinha; 

Presbitério Presidente Prudente: Revs. Ari Botelho e Osmar Menezes Pires; 

Presbs. Josimar Soares e Renato Martins de Oliveira; Sínodo Osasco: 

Presbitério Carapicuíba: Revs. Carlos Eduardo Araújo e Maurício Miranda; 

Presbs. Iano Messina e Salmo Henrique da Silva; Presbitério Novo Osasco: 

Revs. Daniel Adriano dos Santos e Márcio Alves Mota; Presbs. Antônio Roberto 

dos Santos e Milton Pereira Magalhães; Presbitério Osasco: Revs. Leontino 

Farias dos Santos e Rev. Paulo César de Souza; Sínodo Rio - São Paulo: 



Presbitério Fluminense: Rev. Cléber Coimbra Filho; Presbs. Marcos Oliveira do 

Amorim e Vantuil Gomes dos Anjos; Presbitério Rio de Janeiro: Revs. Erivan 

Magno de Oliveira Fonseca Júnior e Rogério de Santana; Presbs. Jezer Barbosa e 

Lairton de Souza Paiva; Presbitério Rio Sul: Rev. Adevanir Pereira da Silva e 

Marcos Paulo de Oliveira; Presbs. Eliezer da Silva Ernesto e Luis Eduardo de 

Lima Ferreira; Presbitério Vale do Paraíba: Rev. Ernesto Aparecido Sossai; 

Presb. Honélio Caetano Rodrigues e Valdir do Espirito Santo: Sínodo 

Setentrional: Presbitério Amazonas: Rev. Cláudio Fernando Reinaldet e Osvani 

de Oliveira Silva; Presbitério Ceará: Rev. Flávio Ferreira Façanha e Mardonio de 

Sousa Pereira; Presbª. Maria do Socorro Fernandes de Oliveira; Presbitério 

Norte: Rev. Cláudio Lísias Gonçalves Reis Silva e Francisco Tadeu Lobo dos 

Santos; Sínodo Sudoeste Paulista: Presbitério Botucatu: Rev. Clayton Leal da 

Silva e João Luiz Furtado; Presb. Ideraldo Gonçalves Garavelli; Presbitério 

Central Paulista: Rev. Kleuber Leal da Silva; Presbitério Ourinhos: Rev. 

Fernando Batista Costa e João Batista de Souza; Presbs. Neandro de Souza e 

Ângelo José da Mota Bordin; Sínodo Sul de São Paulo: Presbitério Sorocaba: 

Rev. Edson Alcântara e Heitor Beranger Júnior; Presb. Nelson Oliveira Filho e 

Oswaldo Pelegrini Fantasia; Presbitério Sul de São Paulo: Revs. Alexandre 

Hessel Mota e Ezequias Pires de Camargo; Presb. Eli Teixeira Lima e José 

Acássio Vicente; Presbitério Votorantim: Revs. Joselito da Silva Filho e Marcelo 

Araújo Rodrigues; Presbs. Claudinei de Goes Vieira e Rogério José Vieira; Sínodo 

São Paulo: Presbitério Leste Paulistano: Revs. Marcos Nunes da Silva e 

Roberto Viani; Presb. João Batista Navarro e Reginaldo Almeida Martins de 

Áquila; Presbitério Novo Leste Paulistano: Revs. Osny Messo Honório e Otoniel 

Marinho de Oliveira Júnior; Presb. Ezequiel Almeida Bartolomeu; Presbitério 

Paulistano: Revs. Misael Barboza e Venício Nogueira; Presbs. Abnaziel Ricardo 

de Freitas e William Ramos; Presbitério São Paulo: Revs. Aury Vieira Reinaldet e 

Carlos Augusto Prado de Oliveira; Presb. Boanerges dos Santos; Sínodo Vale do 

Rio Parana: Presbitério Arapongas: Revs. Audenir Almeida Cristófano e Jayme 

Martins de Camargo Júnior; Presb. Marcos Aurélio da Silva; Presbitério Campo 

Grande: Revs. Lucas de Oliveira Fornel e Raul Hamilton de Souza; Presb. Walter 



Ferreira de Oliveira Filho; Presbitério Maringá: Revs. Cesar Sória de Anunciação 

e Valdemar de Souza; Presbs. Djalma Bastos César e Deodato Aparecido Soares; 

Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. Edson Augusto Rios e Silas de Souza da 

Silva; Presb. Dalkarlos Aparecido Franco dos Santos; Presbitério Norte do 

Paraná: Revs. Oslei do Nascimento e Reinaldo Almeida dos Santos; Presbs. 

Emerson Gumiero Leite e Moacir Enos Rosa; Presbitério Oeste do Paraná: 

Revs. Osni Dias de Andrade e Rogério Severino Nunes; Presbs. David dos Santos 

e Roney Márcio Pessoa; Presbitério Vale do Rio Aporé: Rev. Anderson Pereira 

Gomes. “QUÓRUM”: Havendo “quórum”, com a presença de 105 ministros e 85 

presbíteros, totalizando 190 representantes e com a representação de todos os 

Sínodos, o presidente declarou aberta a Primeira Sessão da 8ª Reunião Ordinária 

da Assembleia Geral da IPI do Brasil do Exercício 2011-2015. DEMAIS 

PRESENÇAS: Rev. Roberto Mauro de Souza Castro, secretário geral; Presb. 

Josué Dimário, tesoureiro geral; Rev. Dênis Silva Luciano Gomes, presidente do 

Sínodo Oeste Paulista e pastor da 1ª IPI de Assis; Rev. Mario Ademar Fava, 

assessor parlamentar. EXERCÍCIOS DEVOCIONAIS: Foram dirigidos pelo Presb. 

Luiz Carlos Morosini, 2º Vice-Presidente da Assembleia Geral. O Rev. Áureo 

convida a Sra. Tânia Cicuto, da NewCom Sistemas, para falar do sistema de 

administração eclesiástica da IPI do Brasil. MEMBROS VISITANTES: Saudou a 

Assembleia, o moderador da Igreja Evangélica do Rio da Prata, 

Uruguai/Argentina: Oscar Oudri e Presb. Denis Smith da Presbyterian Church USA 

– PCUSA. ENTRADA DE DOCUMENTOS: AG 001/13 do Sínodo Meridional 

Solicitando assento ao Presbitério dos Campos Gerais. AG 002/13 - Do Sínodo 

Meridional, solicitando criação de novo Sínodo e consequente redistribuição de 

presbitérios. AG 003/13 - Do Sínodo Vale do Rio Paraná, solicitando a criação do 

Sínodo Pantanal. AG 004/13 – Sínodo São Paulo, encaminhando propostas do 

Presbitério Leste Paulistano de nova redação dos artigos 98 da Constituição da IPI 

do Brasil. AG 005/13 - Da Comissão de Reavaliação das Parcerias da IPI do 

Brasil, apresentando relatório. AG 006/13 - Do Sínodo Setentrional, encaminhando 

solicitação do Presbitério Amazonas de doação de imóvel em Itacoatiara-AM. AG 

007/13 - Da Comissão Executiva, encaminhando solicitação de transferência de 



imóvel situado na QSB Especial nº 08, setor Sul, em Taguatinga-DF. AG 008/13 - 

Do Sínodo Meridional, encaminhando proposta do Presbitério de Londrina, 

revisando as normas vigentes sobre o Curso de Complementação Teológica da 

IPI do Brasil. AG 009/13 - Da Comissão Executiva, encaminhando texto da 

Secretaria da Família, orientando a organização de um ministério com 

adolescentes nas igrejas locais. AG 010/13 - Da Comissão Executiva, 

encaminhando proposta da Secretaria da Família, de possibilidade de uso de 

nome “fantasia” para a Coordenadoria Nacional de Adolescentes: Geração Teen 

IPIB e proposta de logotipo. AG 011/13- Da Comissão Executiva, encaminhando 

solicitação do Sínodo Brasil Central, de transferência de imóveis em Pimenta 

Bueno-RO e Cerejeiras-RO. AG 012/13 – Da Comissão Executiva, alteração do 

resultado da venda da propriedade “Chácara Bethel”. AG 013/13 - Do Sínodo 

Borda do Campo, encaminhando consulta do Presbitério Litoral Paulista sobre 

descumprimento do item 2 da regulamentação do artigo 35 da Constituição da 

IPIB. AG 014/13 - Da Secretaria Geral, apresentando relatório da Comissão 

Executiva da IPI do Brasil. AG 015/13 - Da Tesouraria Geral, solicitando inclusão 

em ata, de novo endereço do Escritório Central da IPI do Brasil. AG 016/13 - Da 

Secretaria Geral, apresentando relatório do IPIB-Prev Mapfre - Plano de 

Previdência Complementar da IPI do Brasil. AG 017/13 - Do Sínodo São Paulo, 

consultando como os presbitérios deverão agir nos casos referentes aos ministros 

em disponibilidade ativa ou licença em função da nova redação do parágrafo 3o 

do artigo 37 da Constituição da IPI do Brasil. AG 018/13 - Da Comissão para 

Elaboração de Afirmação de Fé, encaminhando relatório. AG 019/13 - Da 

Comissão de Revisão dos Textos Legais da IPI do Brasil, apresentando relatório. 

AG 020/13 - Do Sínodo Osasco, solicitando regulamentação do Art. 4o da 

Constituição da IPI do Brasil. AG 021/13 - Do Sínodo Osasco, apresentando 

inconstitucionalidade da dispensa do Programa de Educação Continuada 

mediante participação no Congresso Nacional de Pastores. AG 022/13 - Do 

Sínodo Oeste Paulista, solicitando prorrogação de prazo para apresentação de 

trabalho acadêmico do Presb. Willian Diniz Epiphânio junto à FATIPI. AG 023/13 - 

Do Sínodo Norte Paulistano, solicitando que o Programa de Educação Continuada 



seja realizado nas regiões sinodais. AG 024/13 - Da Assessoria de Estatística, 

apresentando relatório. AG 025/13 - Da Fundação Eduardo Carlos Pereira - FECP, 

apresentando os seguintes documentos: a) Balanço patrimonial; b) pareceres da 

auditoria externa e Conselho Fiscal; c) certificado de regularidade expedido pela 

Curadoria de Fundações; d) Portaria 307, de 27/12/2012, do MEC – Ministério da 

Educação que reconheceu o Curso de Teologia. AG 026/13 - Do Sínodo Rio-São 

Paulo, encaminhando pedido de reestudo e adequação da Educação Teológica e 

da regulamentação do artigo 47 da Constituição da IPI do Brasil. AG 027/13 - Da 

Diretoria, solicitando que o Congresso de Pastores possa, excepcionalmente, em 

2013, ser considerado a Educação Continuada para os que dele participarem. AG 

028/13 - Da Tesouraria Geral, apresentando relatório. AG 029/13 - Da Comissão 

Permanente de Exame de Contas e Auditoria, apresentando relatório. AG 030/13 - 

Da Comissão Especial de Estudos sobre a Forma e o Conteúdo do Batismo, 

apresentando relatório. AG 031/13 – Da Diretoria, apresentando proposta de 

alteração da regulamentação do Parágrafo Único do Art. 35 da Constituição da IPI 

do Brasil. AG 032/13 - Da Administração Geral, apresentando relatório de ações. 

RESOLUÇÕES: AG 030/13 - Da Comissão Especial de Estudos sobre a Forma e 

o Conteúdo do Batismo, apresentando relatório, decide: 1 - Que a forma 

imersionista de se batizar não possui suficiente respaldo neo-testamentário, 

histórico e teológico para ser introduzida no rol das práticas apropriadas de 

batismo; 2 - Que a forma imersionista de se batizar possui estreita afinidade com 

visões eclesiológicas e soteriológicas que divergem do sistema doutrinário exposto 

na Confissão de Fé de Westminster e na teologia reformada em geral; 3 - 

Reafirmar como correta a solução encontrada na pela Confissão de Fé de 

Westminster, a saber: considera-se válido o batismo feito por imersão por ter sido 

feito sob o nome do Deus trino e com o elemento água. Entretanto, embora válido, 

trata-se de um modo inapropriado de batismo, tendo em vista o empobrecimento 

dos significados bíblicos mais amplos do ato batismal. VOTO CONTRÁRIO: 

Registra-se os votos contrário dos Presbitérios: São Paulo-Minas: Rev. Galdino 

Acássio Gomes da Silva, Rev. Antônio Teotônio da Silva, Presb. Sérgio Ferreira 

de Lima e Presb. Maurílio Clovis dos Santos por entenderem que a flexibilidade na 



forma de batismo é salutar para a vida da nossa igreja; Presbitério Sudoeste de 

Minas: Rev. Reginaldo de almeida Ferro, Rev. Diogo Santana, Presb. Odacilio de 

Assis e Presba. Sandra Maria de Oliveira; Presbitério de Assis: Rev. Vagner 

Rodrigues Moraes e Presb. Sidnei Lopes de Araújo; Presbitério Sul de Minas: 

Revs. Zarú Cassiano e Jonathan Domingues de Souza e Presb. Allex Silveira; 

Sínodo Meridional: Rev. Marcio Marques; Presbitério Campo Grande: Rev. Lucas 

Fornel; Presbitério de Maringá: Revs. César Soria e Giuliano Roberto; Presbitério 

Campos Gerais: Rev. Eugênio Soria e Presbs. André Trevisan e Hélio José; 

Presbitério Rio-Sul: Rev. Marcos Paulo e Presb. Eliezer da Silva; Presbitério Norte 

do Paraná: Presb. Moacir Enos; Presbitério Vale do Rio Aporé: Rev. Anderson 

Pereira e Presb. Silas de Souza; Presbitério Mato Grosso do Sul: Presb. Dalkarlos 

Aparecido e Rev. Edson Rios; Presbitério Sul do Paraná: Revs. Carlos Méier, Jean 

Selleti e Presb. Luiz Carlos Morosini; Presbitério Fluminense: Presbs. Marcos 

Oliveira e Vantuil Gomes, Rev. Cléber Coimbra; Presbitério Presidente Prudente: 

Presbs. Josimar Soares e Renato Martins; Presbitério de Londrina: Presb. Odilon 

Alexandre e Rev. João Marcos. SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: A 

sessão foi suspensa às 12h30 para o almoço, com oração por Rev. Erivan e 

reiniciada às 14h. RESOLUÇÕES: AG 018/13 - Da Comissão para Elaboração de 

Afirmação de Fé, encaminhando relatório. Decide: 1 - Não aprovar a Afirmação de 

Fé nos termos em que foi apresentada; 2 - Aprovar a elaboração de Livro de 

Confissões; 3 - Decidiu-se nomear uma nova comissão para a elaboração da 

Afirmação de fé, levando em consideração o texto já apresentado pela comissão 

anterior, a ser apresentada ainda nesta reunião. PRORROGAÇÃO DO HORÁRIO 

REGIMENTAL: É aprovada a prorrogação do horário regimental até que se esgote 

a matéria. SUSPENSÃO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa para o trabalho das 

comissões. REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão reiniciou às 20h. AG 006/13 - Do 

Sínodo Setentrional, encaminhando solicitação do Presbitério Amazonas de 

doação de imóvel em Itacoatiara-AM, decide: a) Não atender o pedido do 

Presbitério; b) Vender a propriedade situada na Avenida Manaus, em Itacoatiara-

AM, medindo dez metros (10) de frente por trinta (30) de fundos conforme 

Escritura Pública de Compra e Venda e Matrícula 1.328 fls. 181 do Livro 2 do 



Registro Geral de Imóveis do Cartório do 1º Ofício de Itacoatiara-AM, sendo que o 

resultado desta venda seja direcionado ao Presbitério Amazonas, mediante 

apresentação de Projeto com a aprovação do mesmo junto à COMEX, autorizando 

o Sr. Presidente a outorgar a competente escritura de venda; AG 007/13 - Da 

Comissão Executiva, encaminhando solicitação de transferência de imóvel situado 

na QSB Especial nº 08, setor Sul, em Taguatinga-DF, decide: doar o imóvel para 

a 1ª Igreja Presbiteriana Independente do Distrito Federal em Taguatinga, CNPJ 

00.094.490/0001-32, conforme solicitado, considerando ser o terreno onde abriga 

o templo da referida Igreja, sendo o imóvel objeto da matricula n.º 169791 do 3º 

Registro Imobiliário do Distrito Federal localizado em Tabatinga Distrito Federal 

sito a Quadra Sul B área especial n.08 setor B; tendo as custas oriundas desta 

transferência por conta da Igreja Local, autorizando o Sr. Presidente a outorgar a 

competente escritura de doação. AG 012/13 – Da Comissão Executiva, solicitando 

alteração do resultado da venda da propriedade “Chácara Bethel”, decide: 

Atender a solicitação para que 10% do valor da venda da propriedade “Chácara 

Bethel” seja destinada para compor o Fundo de Desenvolvimento de Igrejas 

Locais; AG 022/13 - Do Sínodo Oeste Paulista, solicitando prorrogação de prazo 

para apresentação de trabalho acadêmico do Presb. Willian Diniz Epiphânio junto 

à FATIPI, decide: Que o referido pedido seja resolvido pelo órgão competente: 

FATIPI; AG 028/13 - Da Tesouraria Geral, apresentando relatório, decide: 

Aprovar o relatório; AG 029/13 - Da Comissão Permanente de Exame de Contas e 

Auditoria, apresentando relatório, decide: Aprovar as contas de 2010, 2011 e 

2012; AG 011/13 - Da Comissão Executiva, encaminhando solicitação do Sínodo 

Brasil Central, de transferência de imóveis em Pimenta Bueno-RO e Cerejeiras-

RO, decide: a) Doar o imóvel conforme descrito na Matrícula n.º 7.653 localizado 

na Cidade de Pimenta Bueno no Estado de Rondônia, para o Presbitério 

Rondônia, autorizando o Sr. Presidente, a outorgar a competente escritura de 

doação. b) Conceder a cessão da posse dos imóveis denominados: Lotes 05, 06, 

07 e 08 da Quadra 183 do Setor “B” situado na Zona Urbana do município de 

Cerejeiras-RO, para o Presbitério de Rondônia, autorizando o Sr. Presidente a 

outorgar o competente termo de posse. Livro de Atas do Sínodo São Paulo, 



decide: Aprovar com as seguintes observações: 1) abertura e encerramento do 

livro deve ser assinado somente pelo presidente; 2) o livro de atas do Sínodo de 

número 04 foi aprovado pelo próprio sínodo, o que é inconstitucional: pág 07, livro 

05. Que o Sínodo apresente o livro de atas número 04 à comissão executiva da 

AG para ser examinado e aprovado; 3) pág. 11, onde se lê “Presbitério de 

Araraquara/São Paulo” leia-se “Presbitério da Araraquarense, São Paulo”; 4) Pág 

06, o horário regimental para o término das atividades do concílio é 16h, no 

entanto, a reunião terminou às 19h15, sem nenhuma proposta de prorrogação de 

horário regimental; Livro de Atas do Sínodo Setentrional, decide: Aprovar com 

as seguintes observações: 1) quanto a capa, a numeração está incorreta. Na capa 

consta o ano de 2010, quando o correto é 2011; 2) ata 22ª sessão de abertura: 

não consta indicação dos membros da diretoria. Somente menciona o presidente e 

o secretário. O mesmo ocorre na ata da 1ª sessão; 3) A numeração da sessão 

está incorreta, onde deveria ser 1ª sessão, consta 2ª sessão; 4) As fontes e 

tabulação estão fora de padrão; 5) Nos termos de abertura e encerramento faltam 

a assinatura do presidente; 6) A data do termo de encerramento não é a mesma 

da última sessão; 7) Não consta registro da aprovação do livro do ano anterior 

pela AG; 8) Na pág. 33 falta a rubrica do presidente no termo de encerramento; 9) 

que seja encaminhado o livro de 2012 à COMEX da AG no prazo de 30 dias para 

aprovação; Livro de Atas do Sínodo Vale do Rio Paraná, decide: Aprovar com 

as seguintes observações: 1) a ata número 19 da reunião ordinária, livro número 

08, na linha 11, consta que o presidente, Rev. Jaime reassume a presidência às 

12h15, porém em momento algum consta o registro que a presidência havia sido 

passada a quem é de direito; 2) que o livro do ano de 2011 seja encaminhado à 

COMEX da AG no prazo de 30 dias para aprovação. Livro de Atas do Sínodo 

Norte Paulistano, decide: aprovar com a seguinte observação: No livro faltou a 

página numerada em branco para a transcrição de observações. Livro de Atas do 

Sínodo Oeste Paulista, decide: Aprovar sem observação. ENCERRAMENTO DA 

SESSÃO: A primeira sessão foi encerrada às 22h30, com oração pelo Presb. 

Marcos Messias. Para constar, eu, Rev. Marcos Nunes da Silva, 1º secretário, 



lavrei a presente ata, que foi lida, aprovada e vai assinada por todos os membros 

da diretoria presentes a esta sessão. 



ATA DA 2ª SESSÃO DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI DO BRASIL 

 

DATA, HORA E LOCAL: 12 de julho de 2013, com início às 8h, na 1ª Igreja 

Presbiteriana Independente de Assis, sito a Rua Nove de Julho, 499 – Centro, 

Assis, SP. PRESIDENTE: Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira; SECRETÁRIO: Rev. 

Marcos Nunes da Silva. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: REPRESENTAÇÃO 

SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitério ABC: Revs. Paulo Sérgio 

Cancela e Ricardo José Bento; Presbs. Hermes Mender Rangel e Elias Barbosa 

Pinto; Presbitério Ipiranga: Revs. Alessandro Richter e Assir Pereira; Presb. 

Ricardo Heumuth Benedetti; Presbitério Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo 

Zanini Paes e David Aguiar de Oliveira; Presbs. João Batista Ribeiro de Barros e 

Debaldo Pereira Valverde; Sínodo Brasil Central: Presbitério Distrito Federal: 

Revs. João Batista Dias e Ézio Martins de Lima; Presbs. Marcos Aurélio Alves 

Jorge e Nilton Alves Rabelo; Presbitério Luziânia: Revs. Jean Carlos da Silva e 

Paulo Roberto Roriz Meireles; Presbs. João Pinto Afonso e Noé Alves Rabelo; 

Presbitério Mato Grosso: Revs. José Drailton da Silva e Rogério Batista Ribeiro; 

Presbitério Rondônia: Presb. Eduardo Mutsuo Tomiyoshi; Sínodo Meridional: 

Presbitério Campos Gerais: Revs. Eugênio Soria de Anunciação e Giulianno 

Roberto Silva; Presbs. André Trevisan Gabardo e Hélio José Prehen Moura; 

Presbitério Catarinense: Revs. Euclides Luiz do Amaral e Israel Marcos da Silva; 

Presb. Rubens Renê Gonçalves; Presbitério Grande Florianópolis: Rev. Marcio 

Marques e Revª. Regina Niúra Silva do Amaral; Presbitério Londrina: Rev. João 

Marcos Martins Ribeiro e Ricardo Baracho dos Anjos; Presbs. Cezar Viegas 

Duarte e Odilon Alexandre Silveira Marques Pereira; Presbitério Paranaense: 

Revs. Edmilson Severino Leite e Romio da Silva Cardoso; Presbitério Sul do 

Paraná: Revs. Carlos Fernandes Meier e Jean Carlos Selleti; Presb. Luiz Carlos 

Morosini; Sínodo Minas Gerais: Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. 

Reginaldo de Almeida Ferro e Diogo Santana Rocha; Presb. Otacílio de Assis e 

Presbª. Sandra Maria de Oliveira; Presbitério Sul de Minas: Revs. Jonathan 

Domingues de Souza e Zaru Cassiano; Presb. Allex Silveira; Presbitério São 



Paulo-Minas: Revs. Antônio Teotônio da Silva e Galdino Acássio Gomes da Silva; 

Presbs. Maurílio Clóvis dos Santos e Sérgio Ferreira de Lima; Sínodo Nordeste: 

Presbitério Bahia: Rev. Natanael Rocha Souza; Presbitério Nordeste: Rev. 

João Batista Amaral de Oliveira; Presbitério Pernambuco: Presb. Neilton Diniz 

Silva; Presbitério Sergipe: Rev. Marcelo Batista de Lima; Presb. Marcos Messias 

Sales; Presbitério Sul da Bahia: Rev. Elional Rios Afonseca; Presb. Boaz Rios 

da Silva; Sínodo Norte Paulistano: Presbitério Bandeirante: Revs. Fernando 

Bortolleto Filho e Revª. Shirley Maria dos Santos Proença; Presbs. Joel 

Pascoalino Ferrari e Wagner Jardim da Costa; Presbitério Freguesia: Rev. Fábio 

Tavares Ribeiro e Omar Demétrios de Oliveira; Presbª. Inailda Bicudo e Presb. 

Moacir Benvindo de Carvalho; Presbitério Santana: Rev. José Ilson Venâncio e 

Revª. Sueli da Silva Machado; Presbª. Juraci Stropa Lima e Presb. Valter de 

Toledo; Sínodo Ocidental: Presbitério Araraquarense: Revs. André Luiz do 

Amaral e Osmair Martins Garcia; Presbª. Giselle Melocro Borelli; Presbitério 

Campinas: Revs. Wellington Barboza de Camargo e Maurício Silva de Araújo; 

Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Presbitério Noroeste Paulista: Revs. Antônio Carlos 

Alves e Antônio de Oliveira Faria; Presbs. Abedias Queiros Ribeiro e Milton 

Franciso de Souza; Presbitério Oeste: Rev. Marcos Vinícius Ribeiro; Presb. 

Donisete Martins Ruiz; Presbitério Rio Preto: Revs. José Santos dos Passos e 

Mário Sérgio de Góis; Presbs. Genessi de Souza Ramos e Gilberto Brandão 

Thomazetto; Sínodo Oeste Paulista: Presbitério Assis: Rev. Juliano Sanchez 

Lopes e Vagner Rodrigues Morais; Presb. Sidney Lopes de Araújo; Presbitério 

Centro Oeste Paulista: Rev. Agnaldo Pereira Gomes e Elton Leandro da Silva; 

Presbª. Celma Cristina Chaves Munoz e Presb. Felícia Forte Sobrinha; 

Presbitério Presidente Prudente: Revs. Ari Botelho e Osmar Menezes Pires; 

Presbs. Jadilson Zanetti e Renato Martins de Oliveira; Sínodo Osasco: 

Presbitério Carapicuíba: Revs. Carlos Eduardo Araújo e Maurício Miranda; 

Presbs. Iano Messina e Salmo Henrique da Silva; Presbitério Novo Osasco: 

Revs. Daniel Adriano Dos Santos e Márcio Alves Mota; Presbs. Antônio Roberto 

dos Santos e Milton Pereira Magalhães; Presbitério Osasco: Revs. Leontino 

Farias dos Santos e Rev. Paulo César de Souza; Sínodo Rio - São Paulo: 



Presbitério Fluminense: Rev. Cléber Coimbra Filho; Presbs. Marcos Oliveira do 

Amorim e Vantuil Gomes dos Anjos; Presbitério Rio de Janeiro: Revs. Erivan 

Magno de Oliveira Fonseca Júnior e Rogério de Santana; Presbs. Jezer Barbosa e 

Lairton de Souza Paiva; Presbitério Rio Sul: Rev. Adevanir Pereira da Silva e 

Marcos Paulo de Oliveira; Presbs. Eliezer da Silva Ernesto e Luis Eduardo de 

Lima Ferreira; Presbitério Vale do Paraíba: Rev. Ernesto Aparecido Sossai; 

Presb. Honélio Caetano Rodrigues e Valdir do Espirito Santo: Sínodo 

Setentrional: Presbitério Amazonas: Rev. Cláudio Fernando Reinaldet e Osvani 

de Oliveira Silva; Presbitério Ceará: Rev. Flávio Ferreira Façanha e Mardonio de 

Sousa Pereira; Presbª. Maria do Socorro Fernandes de Oliveira; Presbitério 

Norte: Rev. Cláudio Lísias Gonçalves Reis Silva e Francisco Tadeu Lobo dos 

Santos; Sínodo Sudoeste Paulista: Presbitério Botucatu: Rev. Clayton Leal da 

Silva e João Luiz Furtado; Presb. Ideraldo Gonçalves Garavelli; Presbitério 

Central Paulista: Rev. Kleuber Leal da Silva; Presbitério Ourinhos: Rev. 

Fernando Batista Costa e João Batista de Souza; Presbs. Neandro de Souza e 

Ângelo José da Mota Bordin; Sínodo Sul de São Paulo: Presbitério Sorocaba: 

Rev. Edson Alcântara e Heitor Beranger Júnior; Presb. Nelson Oliveira Filho e 

Oswaldo Pelegrini Fantasia; Presbitério Sul de São Paulo: Revs. Alexandre 

Hessel Mota e Ezequias Pires de Camargo; Presb. Eli Teixeira Lima e José 

Acássio Vicente; Presbitério Votorantim: Revs. Joselito da Silva Filho e Marcelo 

Araújo Rodrigues; Presbs. Claudinei de Goes Vieira e Rogério José Vieira; Sínodo 

São Paulo: Presbitério Leste Paulistano: Revs. Marcos Nunes da Silva e 

Roberto Viani; Presb. João Batista Navarro e Reginaldo Almeida Martins de 

Áquila; Presbitério Novo Leste Paulistano: Revs. Osny Messo Honório e Otoniel 

Marinho de Oliveira Júnior; Presb. Ezequiel Almeida Bartolomeu; Presbitério 

Paulistano: Revs. Misael Barboza e Venício Nogueira; Presbs. Abnaziel Ricardo 

de Freitas e William Ramos; Presbitério São Paulo: Revs. Aury Vieira Reinaldet e 

Carlos Augusto Prado de Oliveira; Presb. Boanerges dos Santos; Sínodo Vale do 

Rio Parana: Presbitério Arapongas: Revs. Audenir Almeida Cristófano e Jayme 

Martins de Camargo Júnior; Presb. Marcos Aurélio da Silva; Presbitério Campo 

Grande: Revs. Lucas de Oliveira Fornel e Raul Hamilton de Souza; Presb. Walter 



Ferreira de Oliveira Filho; Presbitério Maringá: Revs. Cesar Sória de Anunciação 

e Valdemar de Souza; Presbs. Djalma Bastos César e Deodato Aparecido Soares; 

Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. Edson Augusto Rios e Silas de Souza da 

Silva; Presb. Dalkarlos Aparecido Franco dos Santos; Presbitério Norte do 

Paraná: Revs. Oslei do Nascimento e Reinaldo Almeida dos Santos; Presbs. 

Emerson Gumiero Leite e Moacir Enos Rosa; Presbitério Oeste do Paraná: 

Revs. Osni Dias de Andrade e Rogério Severino Nunes; Presbs. David dos Santos 

e Roney Márcio Pessoa; Presbitério Vale do Rio Aporé: Rev. Anderson Pereira 

Gomes. “QUÓRUM”: Havendo “quórum”, com a presença de 105 ministros e 85 

presbíteros, totalizando 190 representantes e com a representação de todos os 

Sínodos, o presidente declarou aberta a Segunda Sessão da 8ª Reunião Ordinária 

da Assembleia Geral da IPI do Brasil do Exercício 2011-2015. DEMAIS 

PRESENÇAS: Rev. Roberto Mauro de Souza Castro, secretário geral; Presb. 

Josué Dimário, tesoureiro geral; Rev. Dênis Silva Luciano Gomes, presidente do 

Sínodo Oeste Paulista e pastor da 1ª IPI de Assis; Rev. Mario Ademar Fava, 

assessor parlamentar; Oscar Oudri, moderador da Igreja Evangélica do Rio da 

Prata, Uruguai/Argentina e Presb. Denis Smith da Presbyterian Church USA – 

PCUSA; Rev. Reginaldo Von Zuben, diretor da FATIPI – Faculdade de Teologia 

da Igreja Presbiteriana Independente. EXERCÍCIOS DEVOCIONAIS: Foram 

dirigidos pela Revª. Regina Niúra do Presbitério Grande Florianópolis. 

RESOLUÇÕES: AG 005/13 - Da Comissão de Reavaliação das Parcerias da IPI 

do Brasil, apresentando relatório. Aprovada a prorrogação do horário regimental 

até que se esgote a matéria. Registra-se a presença do Rev. Silas Silveira, 

ministro jubilado da IPI do Brasil. O concílio colocou-se em oração intercessão, 

especialmente pela PCUSA que vive um momento de crise. O Rev. Assir orou em 

voz audível. Decide: Aprovar o relatório conforme segue: 1. Que sejam mantidas 

todas as nossas parcerias com as igrejas irmãs acima mencionadas; 2. Que o 

documento padrão que estabelece os termos das parcerias, nos seus itens “a” até 

“e” seja revisado, passando pelas seguintes alterações: a) No que diz respeito ao 

compartilhar da fé: Promover celebrações de culto e eucaristia, compartilhando 

materiais litúrgicos, orações e meditações, desde que, previamente previamente 



revisados pelas Comex dos respectivos concílios, dando se conhecimento à 

Comex da AG; b) No que diz respeito ao interesse mútuo pelas questões 

principais de nossos respectivos países e igrejas: Apresentar projetos e 

programas que nossas respectivas igrejas estão desenvolvendo com a finalidade 

de nos aproximarmos mutuamente, com parecer final aprovado pela COMEX. 

Desafiar a injusta e desumana realidade resultante da globalização e buscar 

cooperação mútua em todas as questões sociais e políticas.; c) No que diz 

respeito a consultas e cooperação: Promover regularmente o intercâmbio de 

materiais e de análise da situação de nossos países e igrejas; planejar a 

realização de conferências e consultas especiais para estudar novos 

desdobramentos que afetem nossa parceria e para explorar em conjunto temas de 

teologia, de educação cristã, e de política, programa e estratégia missionária, com 

parecer final aprovado pela COMEX; d) No que diz respeito ao desenvolvimento 

de programas: Promover e implementar oportunidades para intercâmbio mútuo de 

pessoal, por intermédio de visitas ecumênicas, exposição de projetos e jornadas 

de estudos para partilhar perspectivas, estratégias, projetos e espiritualidade, de 

modo que possamos fortalecer nossa ativa participação na missão do Deus de 

amor, paz e justiça; publicar e divulgar textos de interesse teológico e/ou eclesial, 

em especial quando de autoria de membros de uma das igrejas parceiras; 

desenvolver parcerias em diversos níveis, inclusive entre igrejas locais, 

presbitérios e associações leigas, com parecer final aprovado pela COMEX, que 

deverá levar em conta, sempre, a autonomia eclesiástica de cada parceira; e) No 

que diz respeito ao intercâmbio de pessoal: Promover o intercâmbio mútuo de 

obreiros para partilhar perspectivas de fé, desafios e apoio mútuo na resposta à 

vocação de Deus para a missão no mundo; intercâmbio envolvendo docentes e 

discentes, entre as instituições oficiais das igrejas parceiras, especializadas na 

formação teológica; desenvolver programa de visitação como oportunidade para 

partilhar e aprender através do diálogo e envolvimento com comunidades e 

organizações eclesiásticas em outras partes do mundo. Quando tratar-se de 

intercâmbio, por meio de recepção de obreiros, docentes e discentes oriundos de 

nossas igrejas parceiras, o parecer final deverá ser dado pela COMEX, que 



deverá obedecer o Artigo 24, inciso I da Confissão de Fé de Westminster, bem 

como o artigo 5º da Constituição da IPI do Brasil. VOTO CONTRÁRIO: Registra-

se voto contrário do Presbitério Sul de Minas: Revs. Zarú Cassiano, Jonathan 

Domingues e Presb. Allex Silveira. Sobre os livros de atas dos Sínodos. 

Decide-se que os Sínodos deverão apresentar, para o devido exame, as atas do 

biênio-interregno das reuniões ordinárias da AG, corretamente encadernados. 

Livro de atas do Sínodo Vale do Rio Paraná referente ao ano de 2013: Aprovar 

com a seguinte observação: Na ata da 20ª reunião ordinária não se encontra a 

transcrição do Estatuto homologado do Presbitério Norte do Paraná. Que o 

registro seja feito em sua próxima reunião; Livro de atas do Sínodo Sudoeste 

Paulista: Aprovar com as seguintes observações: 1) No fecho da ata de fls. 13, 

consta nome do primeiro secretário que se encontrava ausente na reunião. 

Somente assinam os membros da diretoria que estiveram presentes na reunião; 2) 

A partir da oitava reunião, folhas 14/20, não houve justificativas de ministros e 

presbíteros que estiveram ausentes nas demais reuniões; 3) No fecho da ata de 

folha 33, consta registro de encerramento da décima primeira reunião, quando a 

reunião era a décima; 4) Constata-se a ausência de assinaturas de vários 

membros da diretoria em todas as atas; Livro de atas do Sínodo Nordeste: 

Aprovar com as seguintes observações: 1) Eliminar espaço entre linhas nos títulos 

das atas, nas páginas 02, 06 e 28; 2) Na página 02, consta que a ata da sessão 

de instalação foi encerrada as 10h15m, e não as 22h15m; 3) A Primeira sessão 

deveria ter início as 10h30m segundo o horário regimental (p. 4), mas teve início 

as 10h (p. 6); 4) Na ata da sessão única (p. 7), a ata da sessão de instalação é 

lida, mas não consta se foi aprovada ou reprovada; 5) Na 23ª reunião ordinária 

não constam as aprovações dos pareceres da comissão de exame dos livros de 

atas dos presbitérios (pp. 21-26); 6) Consta uma ata de sessão de instalação onde 

não há eleição de nova diretoria, mas apenas definição do horário regimental (pp. 

28-29); 7) Corrigir o título “registros” para designar a leitura da ata da sessão de 

instalação, entrada de documentos e nomeação de comissões; 8) Há 

apresentação de parecer mas sem decisão correspondente (item 7, p. 34); 9) 

Consta que o Rev. Kleber Nobre de Queiroz foi recebido como “membro 



correspondente”, sem maiores esclarecimentos(p. 35); 10) Não consta leitura e 

aprovação da ata da sessão única da 24ª reunião ordinária e nem os motivos do 

adiamento da leitura e aprovação/reprovação da ata (p. 36); 11) A data do termo 

de encerramento (16/03/2013) está errada, pois a última sessão da 24ª reunião 

ordinária foi encerrada no dia 17/03/2013 (p. 39); Livro de atas do Sínodo 

Meridional(2011): Aprovar com as seguintes observações: 1. Após a capa do livro 

de Atas há duas páginas em branco, antes da página de número 1, do Termo de 

Abertura; 2. Nas Atas não constam as justificativas dos ausentes às reuniões 

anteriores; 3. Na folha 9, linha 3, há uma proposta para que a Comex aprove a 

Ata; 4. Nas 2ª e 3ª Atas não constam que houve orações nos inícios das reuniões; 

5. Nas folhas 26 e 45, houve omissões de dados do Estatuto, constando no corpo 

da Ata, os dizeres “inserir dados e inserir número”, entre parênteses, 

respectivamente; 6. Na folha 38 não há a expressão “houve quórum”; 7. Na folha 

6, linha 7 se pede assento os membros do Presbitério Catarinense, mas não 

houve resposta; Livro de atas do Sínodo Meridional (2012): Aprovado com a 

seguinte observação: Após a capa do livro de Atas há duas páginas em branco, 

antes da página de número 1. NOMEAÇÃO DE COMISSÕES: Comissão para 

reelaborar a Afirmação de Fé: Comissão anterior (Revs.: Leontino Farias dos 

Santos, Assir Pereira, Áureo Rodrigues de Oliveira, Silas de Oliveira, Clayton Leal 

da Silva, Mathias Quintela de Souza, Gerson Correia de Lacerda e o Presb. Arnold 

herman Ferle) com acréscimo dos seguintes irmãos: Revs. Ézio Lima, César 

Soria, Osmar Menezes e Presb. Renato Martins de Oliveira; Comissão para 

elaboração do Livro das Confissões: Revs. Reginaldo Von Zuben, Roberto 

Viani e Jean Selleti. SUSPENSÃO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 12h30 

para o almoço e trabalho das comissões com oração por Rev. Mário Sérgio. 

REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão reiniciou às 20h. RESOLUÇÕES: AG 024/13 – 

Da Assessoria de Estatística, apresentando relatório, decide: Acolher e aprovar o 

relatório conforme segue: É função da Assessoria de Estatística manter atualizado 

o banco nacional de dados da IPI do Brasil, com os dados dos ministros, 

Presbitérios, diáconos, membros, igrejas e congregações, organizado por Sínodos 

e Presbitérios. É função também promover e divulgar análises e estudos 



estatísticos para conhecimento da realidade da Igreja; prover o Escritório Central 

de sistema de gestão de dados e dar suporte aos Ministérios e Secretarias para a 

elaboração de estudos estatísticos no âmbito de suas atuações. A Assessoria 

Estatística, neste relatório à Assembleia Geral da IPIB, apresenta-se uma síntese 

das informações sobre aos anos 2008 a 2012. É importante ressaltar a ausência 

de informações estatísticas de 60 igrejas que em ano algum informaram seus 

dados à IPIB. Ocorre, também, que muitas Igrejas oscilam no envio anual dos 

dados. Temos, portanto, os seguintes números de igrejas que preencheram on-

line suas estatísticas: –--------------------------------------- 

Descrição 2008 2009 2010 2011 2012 

Número de Igrejas da IPIB  539   541   543   545   546  

Igrejas que Enviaram as 

Estatísticas  444   424   354   399   344  

Percentual de Envios 82,4% 78,4% 65,2% 73,2% 63,0% 

 

 Para informar quantos somos na IPIB, usamos as estatísticas enviadas do 

ano de 2012, de 344 igrejas somados aos dados de 142 igrejas que em algum 

desses anos (2008-2011) enviaram as estatísticas. Para estas que se ausentaram 

no envio em 2012, usamos os dados do último ano informado. Lembrando que 60 

igrejas nunca preencheram estatísticas no site da IPIB. Assim, temos:-----------------

--------------------- 

Descrição 2012 

Membros Professos e Não Professos  85.108  

Total de Ministros (as) da IPIB  947  

Ministros (as) em Atividade  616  

Quanto Somos  86.055  

 

A respeito dos tamanhos de Igrejas na IPIB em 20121, temos o seguinte quadro: –

---------------------------------------------------------------- 

Tamanhos das IPIBs em 2012 % das IPIBs Quantidade 

 
1

  Foi usada a mesma metodologia para estimar “quanto somos” em 2012. 



 Acima de 2.000 membros  0,2%  1  

 Entre 1.000 e 2.000 membros  1,5%  8  

 Entre 500 e 1.000 membros  2,4%  13  

 Entre 200 e 500 membros  13,4%  73  

 Entre 100 e 200 membros  30,8%  168  

 Entre 50 e 100 membros  28,0%  153  

 Abaixo de 50 membros  12,8%  70  

 

 No quadro abaixo, relatamos as informações que foram enviadas para o 

sistema on-line da IPIB de 2008 a 2012: –----------------------------- 

–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

Descrição 2008 2009 2010 2011 2012 

Quantidade de IPIs  539   541   543   545   546  

Igrejas que Enviaram 

Estatísticas  444   424   354   399   344  

Percentual de Envios 82,4% 78,4% 65,2% 73,2% 63,0% 

Igrejas que não Enviaram 

Estatísticas  95   117   189   146   202  

Número de Presbitérios  56   56   57   58   59  

Número de Sínodos  15   15   15   15   15  

Membros Professos e Não 

Professos  61.464   75.525   66.149   71.680   65.938  

Membros Professos  52.539   61.877   53.670   59.020   53.961  

Membros Professos - 

Masculino  20.221   23.986   20.871   23.194   21.185  

Membros Professos - 

Feminino  32.318   37.891   32.799   35.826   32.776  

Membros Não-Professos  11.985   13.648   12.479   12.660   11.977  

Admissão de Membros  5.129   6.338   4.077   5.063   4.584  

Admissão de Membros –  2.179   2.706   1.754   2.189   2.024  



Masc. 

Admissão de Membros – 

Fem.  2.950   3.632   2.323   2.874   2.560  

Demissão de Membros  3.060   3.994   2.498   3.616   3.372  

Ministros em Atividade  457   566   477   552   474  

Ministros - Masculino  421   528   447   507   428  

Ministros - Feminino  36   38   30   45   46  

Presbíteros (as)  1.604   2.016   1.668   1.893   1.636  

Presbíteros - Masculino  1.284   1.593   1.302   1.487   1.281  

Presbíteros - Feminino  320   423   366   406   355  

Licenciados da IPIB  40   64   68   23   22  

Licenciados - Masculino  32   55   54   22   19  

Licenciados - Feminino  8   9   14   1   3  

Diáconos e Diaconisas da 

IPIB  2.588   3.260   2.784   3.111   2.763  

Diáconos  895   1.112   960   1.065   921  

Diaconisas  1.693   2.148   1.824   2.046   1.842  

Missionários e Missionárias  204   246   225   213   227  

Missionários  105   133   117   119   121  

Missionárias  99   113   108   94   106  

Seminaristas da IPIB  101   100   69   77   83  

Seminaristas - Masculino  82   86   59   68   74  

Seminaristas - Feminino  19   14   10   9   9  

Arrecadações da IPIB 

 

45.078.46

9  

 

58.647.99

1  

 

55.837.34

2  

 

73.338.42

3  

 

67.908.932  

 

 Neste relatório da Assessoria Estatística, cujo objetivo é apresentar uma 

síntese das informações estatísticas da IPIB, fica evidente a necessidade de 

revisão da participação das Igrejas locais no preenchimento on-line de seus 

dados. Na Assembleia Geral de 2009, em Bauru-SP, foi proposto um CENSO 



estatístico na IPIB. A proposta foi aprovada e muitas reflexões foram feitas a 

respeito da viabilidade deste trabalho. Sabemos que censos são caros e 

demorados, fornecendo informações atrasadas do objeto estudado. Por esta 

razão, o ‘Sistema de Gestão e Informações’, aprovado para todas as Igrejas da 

IPIB, é a melhor ferramenta para que as informações estejam amplamente 

atualizadas e on-line para consultas e tomadas de decisões. Faz-se necessário 

comprometimento de todas as Igrejas locais para implementação do sistema, 

inclusão de dados e permanente atualização. O Rev. Áureo passa a palavra ao Dr. 

Paulo Ferraz, advogado da IPI do Brasil para atualizar o plenário sobre as ações 

trabalhistas na qual a IPIB consta no polo passivo. ENCERRAMENTO: A segunda 

sessão foi encerrada às 22h30. Para constar, eu, Rev. Marcos Nunes da Silva, 1º 

secretário, lavrei a presente ata, que foi lida, aprovada e vai assinada e por todos 

os membros da diretoria presentes a esta sessão. 

 



ATA DA 3ª SESSÃO DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI DO BRASIL 

 

DATA, HORA E LOCAL: 13 de julho de 2013, com início às 8h, na 1ª Igreja 

Presbiteriana Independente de Assis, sito a Rua Nove de Julho, 499 – Centro, 

Assis, SP. PRESIDENTE: Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira; SECRETÁRIO: Rev. 

Marcos Nunes da Silva. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: REPRESENTAÇÃO 

SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitério ABC: Revs. Paulo Sérgio 

Cancela e Ricardo José Bento; Presbs. Hermes Mender Rangel e Elias Barbosa 

Pinto; Presbitério Ipiranga: Revs. Alessandro Richter e Assir Pereira; Presb. 

Ricardo Heumuth Benedetti; Presbitério Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo 

Zanini Paes e David Aguiar de Oliveira; Presbs. João Batista Ribeiro de Barros e 

Debaldo Pereira Valverde; Sínodo Brasil Central: Presbitério Distrito Federal: 

Revs. João Batista Dias e Ézio Martins de Lima; Presbs. Marcos Aurélio Alves 

Jorge e Nilton Alves Rabelo; Presbitério Luziânia: Revs. Jean Carlos da Silva e 

Paulo Roberto Roriz Meireles; Presbs. João Pinto Afonso e Noé Alves Rabelo; 

Presbitério Mato Grosso: Revs. José Drailton da Silva e Rogério Batista Ribeiro; 

Presbitério Rondônia: Presb. Eduardo Mutsuo Tomiyoshi; Sínodo Meridional: 

Presbitério Campos Gerais: Revs. Eugênio Soria de Anunciação e Giulianno 

Roberto Silva; Presbs. André Trevisan Gabardo e Hélio José Prehen Moura; 

Presbitério Catarinense: Revs. Euclides Luiz do Amaral e Israel Marcos da Silva; 

Presb. Rubens Renê Gonçalves; Presbitério Grande Florianópolis: Rev. Marcio 

Marques e Revª. Regina Niúra Silva do Amaral; Presbitério Londrina: Rev. João 

Marcos Martins Ribeiro e Ricardo Baracho dos Anjos; Presbs. Cezar Viegas 

Duarte e Odilon Alexandre Silveira Marques Pereira; Presbitério Paranaense: 

Revs. Edmilson Severino Leite e Romio da Silva Cardoso; Presbitério Sul do 

Paraná: Revs. Carlos Fernandes Meier e Jean Carlos Selleti; Presb. Luiz Carlos 

Morosini; Sínodo Minas Gerais: Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. 

Reginaldo de Almeida Ferro e Diogo Santana Rocha; Presb. Otacílio de Assis e 

Presbª. Sandra Maria de Oliveira; Presbitério Sul de Minas: Revs. Jonathan 

Domingues de Souza e Zaru Cassiano; Presb. Allex Silveira; Presbitério São 



Paulo-Minas: Revs. Antônio Teotônio da Silva e Galdino Acássio Gomes da Silva; 

Presbs. Maurílio Clóvis dos Santos e Sérgio Ferreira de Lima; Sínodo Nordeste: 

Presbitério Bahia: Rev. Natanael Rocha Souza; Presbitério Nordeste: Rev. 

João Batista Amaral de Oliveira; Presbitério Pernambuco: Presb. Neilton Diniz 

Silva; Presbitério Sergipe: Rev. Marcelo Batista de Lima; Presb. Marcos Messias 

Sales; Presbitério Sul da Bahia: Rev. Elional Rios Afonseca; Presb. Boaz Rios 

da Silva; Sínodo Norte Paulistano: Presbitério Bandeirante: Revs. Fernando 

Bortolleto Filho e Revª. Shirley Maria dos Santos Proença; Presbs. Joel 

Pascoalino Ferrari e Wagner Jardim da Costa; Presbitério Freguesia: Rev. Fábio 

Tavares Ribeiro e Omar Demétrios de Oliveira; Presbª. Inailda Bicudo e Presb. 

Moacir Benvindo de Carvalho; Presbitério Santana: Rev. José Ilson Venâncio e 

Revª. Sueli da Silva Machado; Presbª. Juraci Stropa Lima e Presb. Valter de 

Toledo; Sínodo Ocidental: Presbitério Araraquarense: Revs. André Luiz do 

Amaral e Osmair Martins Garcia; Presbª. Giselle Melocro Borelli; Presbitério 

Campinas: Revs. Wellington Barboza de Camargo e Maurício Silva de Araújo; 

Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Presbitério Noroeste Paulista: Revs. Antônio Carlos 

Alves e Antônio de Oliveira Faria; Presbs. Abedias Queiros Ribeiro e Milton 

Franciso de Souza; Presbitério Oeste: Rev. Marcos Vinícius Ribeiro; Presb. 

Donisete Martins Ruiz; Presbitério Rio Preto: Revs. José Santos Dos Passos e 

Mário Sérgio de Góis; Presbs. Genessi de Souza Ramos e Gilberto Brandão 

Thomazetto; Sínodo Oeste Paulista: Presbitério Assis: Rev. Juliano Sanchez 

Lopes e Vagner Rodrigues Morais; Presb. Sidney Lopes de Araújo; Presbitério 

Centro Oeste Paulista: Rev. Agnaldo Pereira Gomes e Elton Leandro da Silva; 

Presbª. Celma Cristina Chaves Munoz e Presb. Felícia Forte Sobrinha; 

Presbitério Presidente Prudente: Revs. Ari Botelho e Osmar Menezes Pires; 

Presbs. Jadilson Zanetti e Renato Martins de Oliveira; Sínodo Osasco: 

Presbitério Carapicuíba: Revs. Carlos Eduardo Araújo e Maurício Miranda; 

Presbs. Iano Messina e Salmo Henrique da Silva; Presbitério Novo Osasco: 

Revs. Daniel Adriano Dos Santos e Márcio Alves Mota; Presbs. Antônio Roberto 

Dos Santos e Milton Pereira Magalhães; Presbitério Osasco: Revs. Leontino 

Farias dos Santos e Rev. Paulo César de Souza; Sínodo Rio - São Paulo: 



Presbitério Fluminense: Rev. Cléber Coimbra Filho; Presbs. Marcos Oliveira do 

Amorim e Vantuil Gomes Dos Anjos; Presbitério Rio de Janeiro: Revs. Erivan 

Magno de Oliveira Fonseca Júnior e Rogério de Santana; Presbs. Jezer Barbosa e 

Lairton de Souza Paiva; Presbitério Rio Sul: Rev. Adevanir Pereira da Silva e 

Marcos Paulo de Oliveira; Presbs. Eliezer da Silva Ernesto e Luis Eduardo de 

Lima Ferreira; Presbitério Vale do Paraíba: Rev. Ernesto Aparecido Sossai; 

Presb. Honélio Caetano Rodrigues e Valdir do Espirito Santo: Sínodo 

Setentrional: Presbitério Amazonas: Rev. Cláudio Fernando Reinaldet e Osvani 

de Oliveira Silva; Presbitério Ceará: Rev. Flávio Ferreira Façanha e Mardonio de 

Sousa Pereira; Presbª. Maria do Socorro Fernandes de Oliveira; Presbitério 

Norte: Rev. Cláudio Lísias Gonçalves Reis Silva e Francisco Tadeu Lobo Dos 

Santos; Sínodo Sudoeste Paulista: Presbitério Botucatu: Rev. Clayton Leal da 

Silva e João Luiz Furtado; Presb. Ideraldo Gonçalves Garavelli; Presbitério 

Central Paulista: Rev. Kleuber Leal da Silva; Presbitério Ourinhos: Rev. 

Fernando Batista Costa e João Batista de Souza; Presbs. Neandro de Souza e 

Ângelo José da Mota Bordin; Sínodo Sul de São Paulo: Presbitério Sorocaba: 

Rev. Edson Alcântara e Heitor Beranger Júnior; Presb. Nelson Oliveira Filho e 

Oswaldo Pelegrini Fantasia; Presbitério Sul de São Paulo: Revs. Alexandre 

Hessel Mota e Ezequias Pires de Camargo; Presb. Eli Teixeira Lima e José 

Acássio Vicente; Presbitério Votorantim: Revs. Joselito da Silva Filho e Marcelo 

Araújo Rodrigues; Presbs. Claudinei de Goes Vieira e Rogério José Vieira; Sínodo 

São Paulo: Presbitério Leste Paulistano: Revs. Marcos Nunes da Silva e 

Roberto Viani; Presb. João Batista Navarro e Reginaldo Almeida Martins de 

Áquila; Presbitério Novo Leste Paulistano: Revs. Osny Messo Honório e Otoniel 

Marinho de Oliveira Júnior; Presb. Ezequiel Almeida Bartolomeu; Presbitério 

Paulistano: Revs. Misael Barboza e Venício Nogueira; Presbs. Abnaziel Ricardo 

de Freitas e William Ramos; Presbitério São Paulo: Revs. Aury Vieira Reinaldet e 

Carlos Augusto Prado de Oliveira; Presb. Boanerges Dos Santos; Sínodo Vale do 

Rio Parana: Presbitério Arapongas: Revs. Audenir Almeida Cristófano e Jayme 

Martins de Camargo Júnior; Presb. Marcos Aurélio da Silva; Presbitério Campo 

Grande: Revs. Lucas de Oliveira Fornel e Raul Hamilton de Souza; Presb. Walter 



Ferreira de Oliveira Filho; Presbitério Maringá: Revs. Cesar Sória de Anunciação 

e Valdemar de Souza; Presbs. Djalma Bastos César e Deodato Aparecido Soares; 

Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. Edson Augusto Rios e Silas de Souza da 

Silva; Presb. Dalkarlos Aparecido Franco Dos Santos; Presbitério Norte do 

Paraná: Revs. Oslei do Nascimento e Reinaldo Almeida dos Santos; Presbs. 

Emerson Gumiero Leite e Moacir Enos Rosa; Presbitério Oeste do Paraná: 

Revs. Osni Dias de Andrade e Rogério Severino Nunes; Presbs. David dos Santos 

e Roney Márcio Pessoa; Presbitério Vale do Rio Aporé: Rev. Anderson Pereira 

Gomes. “QUÓRUM”: Havendo “quórum”, com a presença de 105 ministros e 85 

presbíteros, totalizando 190 representantes e com a representação de todos os 

Sínodos, o presidente declarou aberta a terceira Sessão da 8ª Reunião Ordinária 

da Assembleia Geral da IPI do Brasil do Exercício 2011-2015. DEMAIS 

PRESENÇAS: Rev. Roberto Mauro de Souza Castro, secretário geral; Presb. 

Josué Dimário, tesoureiro geral; Rev. Dênis Silva Luciano Gomes, presidente do 

Sínodo Oeste Paulista e pastor da 1ª IPI de Assis; Rev. Mario Ademar Fava, 

assessor parlamentar; Oscar Oudri, moderador da Igreja Evangélica do Rio da 

Prata, Uruguai/Argentina e Presb. Denis Smith da Presbyterian Church USA – 

PCUSA. EXERCÍCIOS DEVOCIONAIS: Foram dirigidos pelo Rev. Dênis Silva, 

pastor da 1ª IPI de Assis. RESOLUÇÕES: Após um momento de oração silenciosa 

e audível pela Presbª. Socorro, a Assembleia ratificou a decisão da AG de abril de 

2012 de recorrermos até a última instância quanto as ações trabalhistas do 

Colégio Carlos René Egg. VOTO CONTRÁRIO: Registra-se voto contrário dos 

Presbitérios: Rio de Janeiro, Revs. Erivan Magno, Rogério Santana, Presbs. Jezer 

Barbosa e Lairton Souza; Presbitério Novo Osasco, Presb. Antônio Roberto dos 

Santos; Presbitério São Paulo-Minas, Presbs. Sérgio Ferreira e Maurílio Clóvis, 

Revs. Galdino Acássio e Antônio Teotônio; Presbitério de Londrina, considerando 

ensino de 1 Coríntios 12.26-27 que diz que “se uma parte do corpo sofre, todas as 

outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. 

Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte deste corpo”, 

entendemos que, a despeito de não sermos juridicamente grupo econômico e sem 

prejuízo de buscarmos oportunamente este reconhecimento judicial, que como 



‘comunhão presbiteriana’ e por não termos nos valido das prerrogativas da forma 

presbiteriana de governo para providências oportunas, somos co-responsáveis por 

omissão em todo o ocorrido em Votorantim e que a vitória judicial reconhecendo a 

inexistência do ‘grupo econômico‘ não nos isentará desta responsabilidade, Presb. 

Odilon Alexandre Silveira Marques Pereira, Rev. João Marcos Martins Ribeiro, 

Rev. Ricardo Baracho dos Anjos, Presb. Cezar Viegas Duarte. AG 031/13 – Da 

Diretoria, apresentando proposta de alteração da regulamentação do Parágrafo 

único do Art. 35 da Constituição da IPI do Brasil. decide: Aprovar a alteração da 

Regulamentação do parágrafo único do Art. 35 com a seguinte redação: “1) Todos 

os ministros devem submeter-se ao processo de aperfeiçoamento de formação 

teológica, por meio do programa de educação continuada, que acontecerá de 2 

em 2 anos. 2) A elaboração e supervisão do programa de educação continuada, 

ficarão sob a responsabilidade da Secretaria de Ação Pastoral e da Secretaria de 

Educação Teológica. 3) O programa de educação continuada deverá ser 

desenvolvido com cursos relacionados ao exercício do ministério pastoral, com 

carga mínima de 16 horas aula, podendo ocorrer na forma presencial ou à 

distância.  4) Pela participação em cada curso do programa de educação 

continuada os ministros receberão um certificado, devendo, ainda, a referida 

participação ser registrada no Prontuário Eclesiástico do Ministro da IPI do Brasil. 

5) Os custos com a realização dos cursos do  programa de educação continuada 

correrão por conta dos Sínodos em comum acordo com os  Presbitérios (despesas 

de viagem dos ministros participantes, alimentação e hospedagem) e da  

Assembleia Geral (produção do material,  transporte e remuneração dos 

professores). 6) O programa de Educação Continuada enviará aos Sínodos e 

Presbitérios relatórios de participação dos seus ministros para os devidos registros 

ou eventuais providências. 7) Os ministros que não participarem do programa de 

educação continuada deverão apresentar as  razões de sua ausência aos 

Presbitérios aos quais estão jurisdicionados, com vistas à competente justificativa. 

8) O ministro que se recusar a participar do programa de educação continuada ou 

deixar de submeter a justificativa pela não participação aos Presbitérios estará 

sujeito as medidas disciplinares cabíveis. 9) Fica facultado ao pastor(a) jubilado(a) 



a participação no programa de educação continuada, bem como a apresentação 

de relatórios. 10) Os ministros que estão em atividade fora do país estão 

dispensados de participação no programa enquanto perdurar essa situação. 11) 

Poderão ser considerados como equivalentes à Educação Continuada os cursos 

de pós graduação que o/a pastor/a esteja cursando nos dois últimos anos em 

áreas afins ao exercício do ministério pastoral, bem como os Congressos de 

Pastores promovidos pela IPIB e/ou simpósios/fóruns recomendados pelas 

Secretarias Ação Pastoral e Educação Teológica, observados os requisitos 

mínimos de duração e objetivos do programa de educação continuada. A decisão 

de aproveitamento de cursos de pós graduação como equivalente à educação 

continuada será responsabilidade das Secretarias Ação Pastoral e Educação 

Teológica.  12) Os casos omissos serão resolvidos pela COMEX-AG mediante 

encaminhamento das Secretarias Pastoral e Educação Teológica.”  AG 019/13 - 

Da Comissão de Revisão dos Textos Legais da IPI do Brasil, apresentando 

relatório, decide: a) Aprovar por unanimidade a alteração do estatuto da IPI do 

Brasil ficando com a seguinte redação: ESTATUTO DA IGREJA 

PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL CAPÍTULO I - Da natureza, 

sede e fins. Art. 1º - A IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL, 

organizada em primeiro de agosto de mil novecentos e três, na cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, cujo Estatuto foi inscrito sob o número quinhentos e 

sete (507), no Registro Geral e de Imóveis da Primeira Circunscrição da Capital do 

Estado de São Paulo, em dezenove de janeiro de mil novecentos e dezessete, 

reformado nas seguintes datas: em três de fevereiro de mil novecentos e vinte e 

dois e em nove de fevereiro de mil novecentos e quarenta e cinco, conforme 

registro feito sob número dois mil quinhentos e treze (2.513), no livro “A”, nº 5, no 

Cartório do Primeiro Ofício de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo-

SP; em seis de junho de mil novecentos e sessenta e sete, conforme registro sob 

número oitocentos e oitenta e três mil, cento e trinta e um (883.131), no livro “A”, 

nº 17, do mencionado Cartório; em vinte e um de novembro de mil, novecentos e 

oitenta e seis, e em treze de novembro de mil, novecentos e noventa e nove, 

conforme registro sob número duzentos e oitenta mil, quinhentos e sessenta e seis 



(280.566), no livro “A”, nº 5, do mencionado cartório; em vinte e oito de janeiro de 

dois mil e cinco, conforme registro sob número trezentos e treze mil, trezentos e 

cinquenta (313.350), no livro “A”, N° 5, do mencionado cartório; e finalmente 

reformado em treze de julho de dois mil e treze, é uma organização religiosa, sem 

fins lucrativos, nos termos do Art. 44, inciso IV do Código Civil Brasileiro, 

constituída por uma federação de igrejas locais que têm personalidade jurídica 

própria, estabelecidas no Brasil, sem vínculo de coordenação e de subordinação 

civil, econômica e administrativa, que se rege por este Estatuto, por sua 

Constituição (registrada no 1° Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil 

de Pessoas Jurídicas, sob o nº 313348) e pela Confissão de Fé de Westminster, 

adotada no ato de sua fundação como fiel exposição das doutrinas contidas nas 

Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamentos. Art. 2º - A Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil, doravante denominada “Igreja”, tem sede à 

Rua da Consolação, 2.121, CEP 01301-100, São Paulo-SP, e foro na cidade de 

São Paulo-SP, com duração indeterminada. Art. 3º - A Igreja tem por fim: I - 

cultuar e glorificar a Deus; II - proclamar o Evangelho de Cristo e promover o Seu 

Reino, o ensino e a prática das Sagradas Escrituras; III – desenvolver e incentivar 

o aperfeiçoamento da vida cristã e da promoção humana; IV – ensinar, na Igreja, a 

incompatibilidade entre a Fé Cristã e a confissão maçônica; V – auxiliar no 

sustento de pastores, missionários e outras pessoas que os seus concílios 

chamarem para a evangelização no país e no exterior; VI – organizar, administrar 

e custear estabelecimentos de ensino teológico ou para instrução religiosa; VII – 

estabelecer e auxiliar projetos e programas que visem à promoção humana e à 

cidadania; VIII - editar jornais evangélicos, folhetos e livros religiosos destinados à 

propagação do Evangelho; IX - auxiliar, através de empréstimos e donativos, na 

edificação de templos e casas pastorais. Art. 4º - A Igreja poderá manter 

instituições religiosas ou missionárias em outros países, bem como neles adquirir 

bens a ela destinados. CAPÍTULO II - Do Patrimônio - Art. 5º - O patrimônio da 

Igreja compõe-se dos bens que atualmente possui e de outros que vier a adquirir 

ou a receber por doação, legado, compra ou qualquer outro modo. Art. 6º - A 

Igreja manter-se-á com os rendimentos dos bens que constituem o seu patrimônio, 



com ofertas das igrejas locais e voluntárias que receber. Art. 7º - Todos os bens e 

rendimentos da Igreja serão aplicados exclusivamente na realização de seus fins, 

previstos no art. 3.º, de acordo com o orçamento anual que aprovar. Art. 8º - A 

aquisição, alienação e oneração dos bens imóveis da Igreja dependem de 

aprovação da Assembleia Geral. CAPÍTULO III - Da Assembleia Geral. Art. 9º - A 

Assembleia Geral é o concílio superior e o órgão de unidade da Igreja, sendo 

constituída por representantes sinodais, eleitos pelos Presbitérios. Art. 10 - A 

Diretoria da Assembleia Geral compor-se-á de: presidente, dois vice-presidentes e 

dois secretários eleitos dentre seus membros. § 1º – O Código Eleitoral, por ela 

aprovado, regulará a forma e a ocasião da eleição. § 2º – O mandato dos 

membros da Diretoria é de quatro anos a partir de sua posse. Art. 11 - Compete 

ao presidente: I - Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias da Assembleia 

Geral conforme preceitua a sua Constituição; II - Presidir as reuniões e fazer 

observar o Regimento Interno; III - Nomear comissões, salvo nos casos em que o 

Concílio decidir o contrário. Art. 12 - Compete ao 1º vice-presidente substituir o 

presidente em seus impedimentos; na sua ausência, o 2º vice-presidente o 

substituirá. Parágrafo único – No impedimento do 1º e do 2º vice-presidentes, o 

Secretário Geral assumirá a presidência e, prevalecendo o impedimento, este 

conduzirá o Concílio na recomposição da Diretoria. Art. 13 - Compete ao 1º 

secretário elaborar as atas das reuniões da Assembleia Geral conforme suas 

normas e encaminhá-las ao Secretário Geral para as providências cabíveis. Art. 

14 - Compete ao 2º secretário: I - Substituir o 1º secretário; II - Organizar o rol dos 

membros da Assembleia Geral e verificar a presença no início de cada sessão; III 

- Ler os documentos, quando solicitado pelo presidente; IV - Transcrever nos livros 

de atas dos Sínodos, da Comissão Executiva, das Secretarias e de outros 

Departamentos da Igreja, o parecer aprovado pela Assembleia Geral que será 

assinado pelo presidente. Art. 15 – A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente 

de dois em dois anos, por convocação do presidente ou pelo seu substituto legal e 

extraordinariamente: I- quando o próprio concílio o determinar; II- quando qualquer 

emergência o exigir, sendo então convocado mediante decisão da Diretoria ou a 

requerimento de ministros e presbíteros em número exigido para o seu quórum. § 



1º- Nas reuniões extraordinárias, a Assembleia Geral será composta dos mesmos 

representantes da reunião ordinária anterior, a não ser que os Presbitérios 

queiram substituí-los, e será dirigida pela mesma Diretoria. § 2º- As reuniões 

extraordinárias tratarão somente da matéria para que forem convocadas. Art. 16 – 

O quórum para instalação e funcionamento da Assembleia Geral é formado por 

um terço dos ministros e um terço dos presbíteros, representando pelo menos dois 

terços dos Sínodos. Parágrafo Único: As decisões da Assembleia Geral são 

tomadas por mais da metade dos votos dos membros presentes à reunião. Art. 17 

– As decisões da Assembleia são tomadas por mais da metade dos votos dos 

membros presentes à reunião, exceto para alteração do presente Estatuto, o 

quando exigir-se-á o voto de dois terços dos membros presentes à reunião, não 

sendo admitidas procurações, em nenhuma hipótese. Parágrafo Único – Para a 

dissolução da igreja a decisão será tomada pelo voto concorde de quatro quintos 

dos membros presentes à reunião, aprovada subsequentemente por quatro 

quintos dos Presbitérios e homologada finalmente, pela Assembleia Geral, com o 

voto de quatro quintos dos membros presentes à reunião. Art. 18 – A Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil poderá unir-se a outra comunhão 

eclesiástica, nas mesmas condições do parágrafo único do artigo anterior. Art. 19 

– A convocação da Assembleia Geral será obrigatoriamente por EDITAL exposto 

por uma das seguintes formas: I – publicado no seu órgão oficial “O Estandarte”, 

em edição expedida pelo menos sessenta dias antes da data da convocação, no 

caso de reunião ordinária, e trinta dias antes, no caso de reunião extraordinária; II 

– enviado por correspondência aos presidentes de sínodos e Presbitérios com o 

mesmo critério acima. Art. 20 - Nos intervalos de suas reuniões a Assembleia 

Geral é representada por sua Comissão Executiva, a quem compete velar pela fiel 

observância e execução das deliberações conciliares, podendo decidir sobre 

casos urgentes, ad referendum da reunião seguinte. Art. 21 – Em cada reunião 

ordinária, a Comissão Executiva apresentará um relatório dos trabalhos realizados 

sob a sua gestão, o balancete da tesouraria, a estatística geral da Igreja e as 

decisões tomadas ad referendum. CAPÍTULO IV - Da Administração. Art. 22 - O 

órgão de administração da Igreja é a Comissão Executiva da Assembleia Geral 



que é constituída pela sua Diretoria e por um representante de cada Sínodo, além 

do Secretário Geral, Administrador Geral e um Tesoureiro Geral. Art. 23 – 

Compete à Comissão Executiva: I - Executar as decisões da Assembleia Geral; II - 

Nomear os membros das Secretarias, Assessorias, Comissões e outros 

Departamentos da Igreja; III - Aprovar o orçamento anual da Igreja; IV - Contratar 

e demitir empregados da Igreja; V - Propor à Assembleia Geral medidas que julgar 

convenientes para o desenvolvimento da Igreja; VI - Decidir sobre a convocação 

da Assembleia Geral. Art. 24 – Compete ao presidente, além das atribuições 

especificadas no Art. 11: I - representar a Igreja ativa e passivamente, em juízo ou 

fora dele; II - outorgar, juntamente com o tesoureiro geral, procurações para os 

fins definidos no Art. 26 e seus parágrafos. Art. 25 – O Secretário Geral, o 

Tesoureiro Geral e o Administrador Geral da Igreja serão eleitos na forma 

estabelecida na Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Art. 

26 – Compete ao Secretário Geral: I – executar, implementar e diligenciar pelo 

cumprimento das decisões da Assembleia Geral e de sua Comissão Executiva; II 

– substituir o presidente nos casos previstos no parágrafo único do Art. 12; III – 

publicar em “O Estandarte”, órgão oficial da Igreja, o resumo das atas da 

Assembleia Geral e de sua Comissão Executiva, contendo claramente as suas 

decisões; IV – organizar e manter o arquivo de documentos oficiais da Igreja; V –

organizar, juntamente com a Diretoria, as reuniões da Comissão Executiva e da 

Assembleia Geral; VI – representar a Igreja por delegação do presidente. Art. 27 – 

Compete ao Tesoureiro Geral: I – receber e registrar as receitas da Igreja, 

responsabilizando-se pela sua guarda e movimentação; II - efetuar os pagamentos 

regulares e os autorizados pela Comissão Executiva; III - ter as contas em ordem 

e em dia, e apresentá-las com o respectivo balancete e documentos, sempre que 

lhe ordene A Comissão Executiva; § 1º - As contas bancárias serão abertas em 

nome da Igreja, sendo obrigatória a assinatura conjunta do Tesoureiro Geral e do 

presidente para sua movimentação; § 2º - A abertura de contas bancárias, 

aplicação em instituições financeiras e levantamento de empréstimos somente 

serão feitos com a autorização da Comissão Executiva. Art. 28 – Compete ao 

Administrador Geral: I - Gerenciar o Escritório Central da IPI do Brasil; II - Gerir a 



utilização e conservação das propriedades e os recursos patrimoniais da IPI do 

Brasil; III - Apresentar, anualmente, inventários, relatórios e balanços patrimoniais 

à Comissão Executiva; IV - Superintender a organização e realização dos eventos 

de âmbito nacional da IPI do Brasil; V - Responsabilizar-se pela gestão dos 

benefícios pastorais (seguro de vida, previdência suplementar e outros); VI – 

Reportar-se ao secretário geral no cumprimento de suas atribuições. Art. 29 - No 

exercício de suas funções administrativas nenhum membro da Diretoria da 

Assembleia Geral será remunerado nem fará jus a qualquer parcela do patrimônio 

da Igreja ou de suas receitas. CAPÍTULO V - Disposições Gerais. Art. 30 – Os 

membros da Igreja não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações 

que os seus representantes assumirem em nome dela. Art. 31 – Ocorrendo 

divisão da Igreja, seus bens continuarão pertencendo à parte que se mantiver fiel 

à origem, tradição, princípios constitucionais e aos símbolos doutrinários, 

mencionados no Art. 1º. Art. 32 - No caso de dissolução da Igreja, serão os bens, 

depois de pagas as dívidas, destinados à instituição congênere a ser designada 

pela assembleia de dissolução. Parágrafo único: A extinção da pessoa jurídica se 

fará após tomada a decisão de dissolução da Igreja, decidida conforme preceitua 

o parágrafo único do artigo 17.  Art. 33 – O presente Estatuto, poderá ser alterado 

em qualquer tempo pelo voto concorde de dois terços dos membros presentes à 

Assembleia Geral.  Art. 34 – Os casos omissos serão resolvidos à luz das normas 

e princípios 2dotados pela Constituição da Igreja. Art. 35 – O presente Estatuto, 

aprovado pela Assembleia Geral da Igreja, passará a vigorar após registro no 

Cartório competente, revogadas as disposições em contrário. SUSPENSÃO E 

REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 12h30, com oração pela 

Presbª. Inailda e reiniciada às 14h. Registra-se a presença do Rev. Rodolfo Goes, 

coordenador nacional de adolescentes e André de Souza Lima, coordenador 

nacional da UMPI. b) Aprovar o Padrão de Estatuto para as Igrejas Locais com a 

seguinte redação: PADRÃO DE ESTATUTO PARA AS IGREJAS LOCAIS - 

CAPÍTULO I - Da Igreja (Natureza, Sede e Fins) Art. 1º -A IGREJA 

PRESBITERIANA INDEPENDENTE DE _____, constituída em ____de ___de __, 

nos artigos seguintes denominada simplesmente “Igreja”, é uma organização 



religiosa cristã, sem fins lucrativos, de tradição reformada, fundada nos princípios 

presbiterianos de doutrina e governo federativo, de tempo e duração 

indeterminados, que observa fraternamente as disposições constitucionais e legais 

da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil (IPIB), com a qual não mantém 

vínculo de coordenação e subordinação civil. Parágrafo único – A Igreja tem como 

regra única e infalível de fé e prática as Sagradas Escrituras do Antigo e Novo 

Testamentos, adotando a forma presbiteriana de governo federativo e o sistema 

doutrinário da Confissão de Fé de Westminster. Art. 2º - A Igreja é constituída de 

cristãos admitidos regularmente, juntamente com seus filhos menores e 

dependentes legais, em número ilimitado, de ambos os sexos, de qualquer 

nacionalidade ou condição social, que aceitam voluntariamente as suas doutrinas, 

sistema de governo e disciplina, para os fins mencionados no Art. 3º. Art. 3º - A 

Igreja tem por fim o culto a Deus, a promoção do seu Reino, o ensino e a prática 

das Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamento, a proclamação do 

Evangelho, o aperfeiçoamento da vida cristã e a promoção humana. Art. 4º - A 

Igreja tem sua sede no Município de _______, Estado de _______, na Rua 

(Avenida etc), CEP ______ e foro em _________, incorpora-se juridicamente para 

poder adquirir, possuir, alienar, onerar e administrar o seu patrimônio e, nesse 

caráter civil, reger-se-á apenas pelo presente Estatuto. CAPÍTULO II- Dos 

Membros- Seção I - Disposições Preliminares - Art. 5º - São membros da Igreja as 

pessoas batizadas, regularmente admitidas em seu rol, e o pastor titular 

designado pelo Presbitério. Parágrafo único - A Assembleia da Igreja será 

constituída somente pelos seus membros professos, em plena comunhão, 

admitidos na forma do Art. 8º, e o pastor titular designado pelo Presbitério. Seção 

II – Dos Direitos e dos Deveres. Art. 6º – São direitos dos membros: I - receber os 

sacramentos; II - participar da Assembleia da Igreja; III - votar e ser votado, 

observado o disposto nos Art. 19 e 30 deste Estatuto. IV - participar dos cultos e 

de atividades espirituais, sociais, recreativas e culturais; V - receber instrução 

religiosa, orientação e assistência espiritual. Parágrafo único - Os direitos 

mencionados nos incisos I, II e III podem ser suspensos: a) por sentença 

disciplinar; b) por medida administrativa, quando o Conselho chegar à conclusão 



de que eles, embora moralmente inculpáveis, não conservam mais a fé 

professada, assegurado o direito de defesa. Art. 7º - São deveres dos membros da 

Igreja: I - viver de acordo com a doutrina e prática das Sagradas Escrituras do 

Antigo e do Novo Testamentos; II - testemunhar e propagar a Fé Cristã; III - 

sustentar moral e financeiramente a Igreja e suas instituições; IV – participar 

ativamente da vida eclesiástica; V - apresentar ao batismo seus filhos e 

dependentes menores;VI - participar da Assembleia; VII – manter o seu cadastro 

atualizado; VIII – cumprir o presente Estatuto e as demais normas observadas 

pela Igreja, conforme os compromissos assumidos quando de sua admissão como 

membro; IX - submeter-se à autoridade da Igreja. Parágrafo único – O pastor 

titular se submete à autoridade do Presbitério. Seção III - Da Admissão - Art. 8º - A 

admissão à jurisdição da Igreja se faz mediante: I - profissão de fé, para os que 

tiverem sido batizados na infância; II - profissão de fé e batismo; III - transferência 

ou jurisdição sobre os que vierem de outras comunhões reconhecidas. IV - 

reabilitação dos que houverem sido excluídos da Igreja; V - por solicitação do 

presbitério nos seguintes casos: a) acolhimento do ministro despojado; b) 

designação do ministro para o pastorado da igreja. § 1º - Não serão arroladas as 

pessoas que pertençam à maçonaria ou a qualquer sociedade esotérica. § 2º -  A 

profissão de fé de menores não batizados na infância depende de consentimento 

expresso dos pais ou responsáveis legais. Art. 9º - A admissão ao rol de membros 

não professos se faz por meio de: I - batismo; II- transferência ou jurisdição 

assumida sobre os pais ou responsáveis legais, desde que tenham sido batizados. 

Seção IV – Da Transferência - Art. 10 - A transferência de membros professos far-

se-á por carta ou jurisdição a pedido, comunicando-se, em qualquer caso, à Igreja 

de origem. § 1º - A carta de transferência, que terá validade de um ano, será 

solicitada pelo membro com a indicação da Igreja para a qual se transfere. § 2º - O 

membro em transferência continua sob a jurisdição da Igreja de origem, enquanto 

não admitido pela outra. § 3º - Antes do recebimento por jurisdição a pedido, o 

Conselho deverá consultar a Igreja de origem sobre a situação do membro. Art. 11 

- A transferência de membros não professos far-se-á com a dos pais ou 

responsáveis legais. Seção V - Da Demissão/Exclusão - Art. 12 - A demissão do 



rol de membros professos dar-se-á por: I - renúncia expressa da jurisdição 

eclesiástica; II – transferência para outra igreja; III - jurisdição assumida por outra 

Igreja; IV - abandono das atividades eclesiásticas por mais de um ano; V – 

exclusão por sentença disciplinar; VI – ordenação para o sagrado ministério; VII -

 falecimento; - VIII – Dissolução das relações pastorais; Parágrafo único - 

Não se admite renúncia e nem se concede transferência aos que estiverem sob 

processo ou disciplina. Art. 13 - A demissão do rol de membros não professos dar-

se-á por: I - transferência dos pais ou responsáveis legais, II - profissão de fé; III - 

solicitação dos pais ou responsáveis legais; IV - maioridade; V – demissão dos 

pais ou responsáveis legais pelos motivos mencionados no art. 12, incisos I e VI. 

VI – falecimento. CAPÍTULO III - Do Patrimônio - Art. 14 - Formam o seu 

patrimônio os bens que já possui e os que venha adquirir por doação, legado, 

compra ou qualquer outro modo. Art. 15 - As receitas da Igreja consistirão em 

dízimos, contribuições sistemáticas, ofertas, doações, legados, títulos, apólices, 

ações, rendimentos de aplicações financeiras ou quaisquer outros proventos. Art. 

16 - Todos os bens e receitas da Igreja serão aplicados, integralmente, na 

manutenção e desenvolvimento dos objetivos do art. 3º e pela maneira regulada 

neste Estatuto. CAPÍTULO IV - Do Conselho - Seção I – Da sua composição. Art. 

17 – O Conselho compõe-se do pastor titular e dos presbíteros da igreja, em 

atividade. Parágrafo Único – O(s) pastor(es) auxilar(es) terá(ão) assento no 

conselho sem direito a voto; Art. 18 - O pastor é um ministro colocado à frente da 

igreja para promover e exercer a educação teológica cristã, zelando pelo ensino 

religioso, prestar assistência espiritual aos membros, celebrar os sacramentos, 

supervisionar a liturgia e a música, orientar e dirigir as atividades eclesiásticas, 

celebrar o casamento religioso com efeito civil e, juntamente com os presbíteros, 

exercer a autoridade coletiva de governo e disciplina da comunidade eclesiástica, 

zelando por todos os seus interesses. Parágrafo único - O pastor eleito pela 

Assembleia ou escolhido pelo Conselho será designado pelo Presbitério. Art. 19 - 

Os presbíteros são os representantes imediatos dos fiéis da Igreja, sendo eleitos 

pela Assembleia, dentre seus membros, podendo a escolha recair sobre homens 

ou mulheres que, juntamente com os pastores, assumem a superintendência dos 



interesses espirituais da igreja exercendo o seu governo e disciplina e zelando 

pelo interesse de toda a comunidade eclesiástica. § 1º - São condições para o 

membro ser eleito presbítero: a) ser irrepreensível, são na fé, prudente e discreto, 

servindo de exemplo aos fiéis em sua conduta e santidade de vida, com bom 

testemunho de toda a comunidade; b) ser capaz de exercer, absolutamente, 

qualquer ato da vida civil; c) ter, no mínimo, cinco anos de vivência eclesiástica 

como membro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, dos quais dois na 

igreja local. § 2º - O presbítero será eleito pela Assembleia, em escrutínio secreto, 

para um mandato de três anos, podendo ser reconduzido. § 3º - O presbítero será 

ordenado e/ou investido por deliberação do Conselho, após manifestar sua 

intenção de aceitar o cargo. § 4º - O presbítero em atividade poderá solicitar 

licença de suas funções ao Conselho, não podendo esta exceder o período de um 

ano. § 5º - Não sendo renovado o mandato, fica o presbítero em disponibilidade 

ativa, podendo, no gozo dos privilégios do seu ofício: a) distribuir os elementos da 

Santa Ceia; b) tomar parte na ordenação de oficiais; c) ser escolhido para 

representar a Igreja no Presbitério, no impedimento dos presbíteros em atividade; 

d) desempenhar comissões nos concílios da IPIB. Art. 20 - As funções do 

presbítero cessam por término do seu mandato ou por deliberação do Conselho 

nos seguintes casos: I - despojamento por exoneração disciplinar ou 

administrativa, observado o devido processo legal; II - exoneração a pedido do 

interessado; III - exoneração pedida pela Assembleia; IV - renúncia expressa do 

ofício; V - mudança de endereço que impossibilite o exercício das funções; VI - 

ausência injustificada por mais de seis meses consecutivos às reuniões do 

Conselho ou às atividades regulares da igreja. Secção II – Da sua estrutura - Art. 

21 – O Conselho terá uma diretoria composta de Presidente, Vice Presidente e 

Secretário. Parágrafo único - Na sua composição, o Conselho não pode ter 

parentes consanguíneos até terceiro grau ou por afinidade, em número superior à 

metade de seus membros. Art. 22 – O presidente do Conselho será o pastor titular 

da Igreja, competindo-lhe: I - convocar e presidir as reuniões do Conselho; II - 

representar a Igreja, ativa e passivamente, em juízo e fora dele. Parágrafo único – 

O mandato do presidente será anual. Art. 23 – O vice-presidente é um presbítero 



em atividade, eleito, pelo Conselho, para um mandato anual, competindo-lhe, na 

vacância ou impedimento do presidente: I - assumir a presidência; II - substituir o 

presidente para os efeitos civis. Art. 24 - O secretário é um presbítero em 

atividade, eleito, pelo Conselho, para um mandato anual, competindo-lhe: 

escrever, ler e registrar as atas do Conselho, fazer a sua correspondência e cuidar 

do seu arquivo, mantendo-o sempre em ordem. Parágrafo único – Em casos 

excepcionais, o presidente acumulará as funções de secretário. Art. 25 - O 

Conselho escolherá, para um mandato anual, o tesoureiro dentre os membros 

professos, capazes de exercer os atos da vida civil, competindo-lhe: I - receber e 

registrar as receitas financeiras da Igreja, responsabilizando-se pela sua guarda e 

movimentação; II - efetuar os pagamentos regulares e os autorizados pelo 

Conselho; III - ter as contas em ordem e em dia, e apresentá-las com o respectivo 

balancete e documentos, sempre que lhe ordene o Conselho. Parágrafo único - As 

contas bancárias serão abertas em nome da Igreja e torna-se necessária a 

assinatura conjunta do tesoureiro e do presidente e/ou do vice-presidente para o 

levantamento de quaisquer fundos de bancos ou outros estabelecimentos de 

crédito. Art. 26 - O “quórum” do Conselho é formado pelo pastor titular e um terço 

dos presbíteros. § 1º - É admissível que o Conselho se reúna sem o número legal 

de presbíteros, quando os demais estiverem impedidos por: I - licença, concedida 

pelo Conselho; II - motivo de ausência, se depois de convocados se negarem a 

comparecer; III - estarem respondendo a processo. § 2º - A decisão será, porém, 

“ad referendum” do “quórum” estabelecido, quando se tratar de casos disciplinares 

ou de administração civil e financeira. § 3º - É admissível que o Conselho se reúna 

sem a presença do pastor titular, no caso do seu falecimento 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 ou resolver sobre escolha de representante junto ao 

Presbitério. Art. 27 - O Conselho reunir-se-á ao menos uma vez por mês, 

convocado pelo presidente com antecedência mínima de dois dias, salvo em 

casos de urgência: I - por deliberação própria; II - a requerimento de um terço dos 



presbíteros; III - a requerimento de membros, nos termos do Art. 38, inciso II, in 

fine; IV - por solicitação do Presbitério. § 1º - As reuniões do Conselho são 

privativas. § 2º - As decisões do Conselho são tomadas pela maioria de votos dos 

seus membros presentes à reunião. Art. 28 - As atribuições administrativas do 

Conselho, além das que lhe são próprias, como Diretoria Administrativa da Igreja, 

são as seguintes: I - representar a Igreja perante o poder civil através de seu 

presidente; II - aprovar o Regimento Interno do Ministério de Ação Social e 

Diaconia; III - examinar as atas e as contas do Ministério de Ação Social e 

Diaconia, bem como de departamentos da igreja ou órgãos que venham a ser 

criados; IV - admitir e demitir empregados da Igreja; V - apresentar à Assembleia 

relatório do movimento financeiro e do movimento geral eclesiástico da Igreja, do 

ano findo, no primeiro trimestre do ano subsequente; VI - exercer poder disciplinar, 

nos termos da autoridade espiritual e eclesiástica sobre os membros da Igreja, 

capitulada no Código Disciplinar da IPIB; VII - outorgar procurações para 

movimentação de contas bancárias; VIII - conceder títulos honoríficos. § 1º – No 

exercício de suas atribuições administrativas nenhum membro do Conselho será 

remunerado nem fará jus a qualquer parcela do patrimônio da Igreja ou de suas 

receitas. § 2º - Pela assistência espiritual prestada o(s) pastor(es) receberá(ão) 

côngrua. § 3º - O exercício do poder disciplinar sobre o(s) pastor (es) é atribuição 

exclusiva do Presbitério. CAPÍTULO V - Do Ministério de Ação Social e Diaconia - 

Seção I – Da sua composição - Art. 29 – O Ministério de Ação Social e Diaconia, é 

constituído pelos diáconos da Igreja. Art. 30 - Os diáconos são oficiais eleitos pela 

Assembleia, podendo a escolha recair sobre homens e mulheres consistindo o seu 

ministério especialmente: I - na manutenção da ordem e reverência no templo e 

em suas dependências; II - na visitação a enfermos e abandonados; III - na 

assistência a órfãos, viúvas, idosos e necessitados; IV - no estabelecimento de 

programas sociais, mediante aprovação do Conselho; V - no desempenho de 

outras funções administrativas atribuídas pelo Conselho. § 1º - São condições 

para o membro ser eleito diácono: a) ser irrepreensível, são na fé, prudente e 

discreto, servindo de exemplo aos fiéis em sua conduta e santidade de vida, com 

bom conceito de toda a comunidade, de reconhecida piedade e estima; b) ser 



capaz de exercer, absolutamente, qualquer ato da vida civil; c) ter, no mínimo, 

cinco anos de vivência eclesiástica como membro da Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil, dos quais dois na igreja local. § 2º - A eleição, ordenação, 

investidura e dissolução das funções do diácono efetuam-se, mutatis mutandis, na 

forma estabelecida para a eleição dos presbíteros (Art. 19 e 20 deste Estatuto) - 

Seção II - Da sua estrutura - Art. 31- O Ministério de Ação Social e Diaconia terá 

seu Regimento Interno aprovado pelo Conselho. Art. 32 - O Ministério de Ação 

Social e Diaconia administrará os recursos para o exercício de suas atividades 

que serão destinados pelo Conselho ou angariados com autorização deste. Art. 

33 - O Ministério de Ação Social e Diaconia escolherá, dentre seus membros, para 

um mandato anual, sua diretoria, conforme dispõe o seu Regimento Interno, e 

manterá seus livros de atas e contas, que serão anualmente submetidos à 

aprovação do Conselho. CAPÍTULO VI - Da Assembleia da Igreja - Art. 34 - A 

Assembleia da igreja compõe-se de todos os membros professos, em plena 

comunhão e reunir-se-á a fim de exercer os seus direitos, a saber: I - eleger 

oficiais; II - pedir exoneração de presbíteros e diáconos; III - pedir a dissolução das 

relações pastorais; IV - julgar o relatório financeiro e as contas do Conselho e 

ouvir as informações do movimento geral eclesiástico; V - decidir sobre a 

aquisição, alienação e oneração de imóveis; VI - deliberar sobre a sua 

incorporação em pessoa jurídica e aprovar o Estatuto. §1º - As decisões da 

Assembleia são tomadas por mais da metade dos votos dos membros presentes à 

reunião, exceto para eleição de pastores, dissolução das relações pastorais, 

exoneração de oficiais e alteração do seu Estatuto, quando é exigido o voto 

concorde de dois terços dos presentes à Assembleia, especialmente convocada 

para esse fim, não sendo admitidas procurações, em nenhuma hipótese. § 2º - 

Somente os membros capazes de exercer, absolutamente, qualquer ato da vida 

civil poderão deliberar sobre os assuntos mencionados nos incisos IV, V e VI. Art. 

35 – O presidente da Assembleia é o pastor titular da igreja, o qual pode ser 

substituído, pelo vice-presidente do Conselho, ou por um dos presbíteros da 

Igreja, não tendo, em nenhum caso, direito a voto. Art. 36 - O secretário da 

Assembleia é o mesmo do Conselho e, na sua ausência, será escolhido um dentre 



os membros presentes. Art. 37 - O “quórum” da Assembleia é formado por um 

terço de seus membros computados ou não, a critério do Conselho, aqueles que 

compõem as Congregações. Parágrafo único - Não havendo “quórum” no início da 

reunião, a Assembleia reunir-se-á, trinta minutos após, com qualquer número de 

presentes, exceto para eleição de pastor, dissolução das relações pastorais, 

exoneração de oficiais, alteração do seu Estatuto e para decidir sobre aquisição, 

alienação e oneração de imóveis, quando é exigido o quórum de um terço dos 

membros. Art. 38 - A Assembleia da Igreja reúne-se: I - Ordinariamente, pelo 

menos uma vez por ano, para: a) ouvir o relatório do movimento financeiro da 

tesouraria e do movimento geral eclesiástico da Igreja do ano findo, no primeiro 

trimestre do ano subsequente; b) nomear Comissão de Exames de Contas, que 

lhe apresentará o devido parecer; c) julgar as contas do Conselho. II - 

Extraordinariamente, para as demais matérias especificadas no Art. 34, quando o 

Conselho a convocar, ou quando a ele for apresentado requerimento subscrito por 

membros em número igual ao estabelecido para o "quórum". § 1º - Nas reuniões 

extraordinárias só podem ser tratados os assuntos que as tiverem motivado, os 

quais devem ser claramente indicados na convocação. § 2º - As reuniões serão 

convocadas pelo presidente, ou por seu substituto legal, pelo menos com quatorze 

dias de antecedência. Art. 39 – As atas da Assembleia da Igreja serão registradas 

em livro próprio, que ficará sob a guarda do secretário, sendo transcritas também 

no corpo das atas do Conselho. CAPÍTULO VII - Disposições Gerais - Art. 40 – Os 

membros da Igreja e seus administradores não respondem com seus bens, 

individual, solidária ou subsidiariamente, pelas obrigações que em nome dela 

forem contraídas. Art. 41 – Se houver divisão na Igreja, seus bens: I – pertencerão 

à parte que permanecer fiel à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil; II – 

pertencerão à maioria, se ambas as partes permanecerem fiéis à Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil; Art. 42 - No caso de dissolução da Igreja, 

serão os bens, depois de pagas as dívidas, entregues ao Presbitério de sua 

jurisdição, que decidirá a sua destinação. Art. 43 - Nenhuma emenda ou reforma 

será efetuada neste Estatuto senão por dois terços dos membros presentes em 

reunião extraordinária da Assembleia da Igreja (Art. 34, § 1º). Art. 44 – Em 



nenhuma hipótese os membros receberão restituição de contribuições feitas ao 

patrimônio e/ou manutenção da Igreja. Art. 45 – As disposições da Constituição da 

Igreja Presbiteriana Independente do Brasil regularão os casos omissos e 

revogarão os pontos que porventura lhe forem contrários no presente Estatuto. 

Art. 46 – Após verificado pelo Presbitério de ___________ , sob cuja jurisdição 

está a Igreja, se as exigências estabelecidas pela Constituição da IPIB estão 

satisfeitas, este Estatuto entrará em vigor após o seu registro no Cartório de 

Registro das Pessoas Jurídicas, ficando revogadas as disposições em contrário, 

ressalvado o mandato dos presbíteros até o término do atual mandato. VOTO 

CONTRÁRIO: Registra-se voto contrário do Rev. Otoniel Marinho, Presbitério 

Novo Leste Paulistano quanto a retirada do termo “homologar” do art. 46 do 

Padrão de Estatuto para as Igrejas Locais; c) Aprovar as Alterações nos arts. 20 e 

21 do Código Disciplinar da IPI do Brasil, ficando com a seguinte redação: Art. 

20 – Quando um concílio tomar conhecimento de fato atribuível à pessoa sujeita à 

jurisdição de outro concílio, encaminhar-lhe-á 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. Art. 21 - Na omissão dos 

agentes indicados nos artigos 16, 17 e 18, a Assembleia Geral terá sua 

competência ampliada para conhecer e instaurar o processo disciplinar, de ofício 

ou por qualquer representação; d) Aprovar as alterações na Constituição da IPI 

do Brasil e Regulamentações, que baixará aos Presbitérios para aprovação nos 

seguintes artigos, que alterados, passam a ter a seguinte redação: Art. 6º - A 

comunhão presbiteriana é uma federação de igrejas locais que, embora tenham 

personalidade jurídica própria, estão jurisdicionadas aos concílios a que 

pertencem, sem vínculo de coordenação e de subordinação civil. Art. 13 - A 

Assembleia da Igreja será constituída somente pelos seus membros professos, 

em plena comunhão e pelo pastor titular designado pelo Presbitério e reunir-se-á a 

fim de exercer os seus direitos, a saber: § 2º - O presidente da Assembleia não 

tem direito a voto e é o pastor titular da igreja, podendo ser substituído pelo vice-

presidente do Conselho, ou por um dos presbíteros da igreja. Excluir o § 5º- É 



exigida a homologação do Presbitério para alienação e oneração de imóveis. Art. 

14 - § 4º- Não havendo quórum, a Assembleia reunir-se-á trinta minutos após o 

horário designado na primeira convocação, em segunda convocação, com 

qualquer número de membros presentes, exceto nos casos de eleição de pastor, 

dissolução das relações pastorais, exoneração de oficiais e alteração do seu 

Estatuto, hipóteses em que se exige, sempre, o quórum. Art. 15 - As igrejas 

deverão adquirir personalidade jurídica, elaborando e aprovando o estatuto, quer 

será submetido ao exame do Presbitério para verificar se estão satisfeitas as 

exigências estabelecidas pela Constituição da IPIB. Art. 17 - São membros de 

uma igreja local as pessoas batizadas, regularmente admitidas em seu rol, e o 

pastor titular designado pelo Presbitério. Art. 19 - São deveres dos membros da 

Igreja: I- viver de acordo com a doutrina e prática das Sagradas Escrituras do 

Antigo e do Novo Testamentos; II - testemunhar e propagar a Fé Cristã; III - 

sustentar moral e financeiramente a Igreja e suas instituições; IV- participar 

ativamente da vida eclesiástica; V- submeter-se à autoridade da Igreja; VI- 

apresentar ao batismo seus filhos e dependentes legais menores; VII- participar da 

Assembleia; VIII – cumprir o presente Estatuto e as demais normas observadas 

pela Igreja, conforme os compromissos quando de sua admissão como membro. 

XIX – manter o seu cadastro atualizado. Parágrafo único – O (s) pastor (es) se 

submetem à autoridade do Presbitério. Art. 20 - A admissão à jurisdição da Igreja 

faz-se mediante: V- por solicitação Presbitério: a) em casos de deposição de 

ministro, nos termos do § 1º do Art. 42; b) em casos de dissolução dos laços 

pastorais. Art. 22 - A transferência de membros professos faz-se por carta ou 

jurisdição a pedido, comunicando-se, em qualquer caso, à Igreja de origem. § 3º - 

Antes do recebimento por jurisdição a pedido, o Conselho deverá consultar a 

Igreja de origem sobre a situação do membro. Art. 24 - A demissão do rol de 

membros professos dá-se por: II – transferência para outra igreja; VIII – dissolução 

das relações pastorais. Art. 56 - § 1º - O pastor auxiliar terá assento no Conselho 

sem direito a voto. Art. 64 - IV - no estabelecimento de programas sociais, 

mediante aprovação do Conselho; Art. 84 - O Conselho poderá reunir-se sem a 

presença do pastor titular, em sua falecimento ou ausência prolongada: Art. 89 - O 



Conselho tem como principais atribuições: IV - 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 do Ministério de Ação Social e Diaconia, bem como de 

departamentos da igreja ou órgãos que venham a ser criados, e nomeando 

funcionários da igreja; VIII - exercer poder disciplinar, nos termos da autoridade 

espiritual e eclesiástica sobre os membros da Igreja, capitulada no Código 

Disciplinar da IPIB; Art. 90 - O Conselho reunir-se-á: IV - Por solicitação do 

Presbitério. e) Aprovar a exclusão do prontuário e a criação da Carteira Funcional 

de Ministros. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO REGIMENTAL: Decide-se aprovar 

novo horário regimental para o encerramento dos trabalhos para esta sessão: 

reunião até às 18h, suspendendo para o jantar e Culto de Ação de graças pelo 

centenário da 1ª IPI de Assis, retornando às 22h para continuidade da reunião e 

encerramento da sessão à 1h do dia 14/07. Decide-se que a Comissão de 

Revisão dos Textos Legais da IPI do Brasil continue seus trabalhos para a 

elaboração de padrão de estatuto para os presbitérios e Sínodos. AG 002/13 – Do 

Sínodo Meridional, solicitando criação de Novo Sínodo e consequente 

redistribuição de presbitérios, decide: a) Criar o Sínodo Rev. Jonas Dias Martins 

composto pelos presbitérios: Londrina, Paranaense e Norte do Paraná; b) O 

Sínodo Meridional fica composto dos seguintes presbitérios: Catarinense, Grande 

Florianópolis, Dos Campos Gerais e Sul do Paraná; c) Dar os passos para a 

organização do novo Sínodo; AG 003/13 – Do Sínodo Vale do Rio Paraná, 

solicitando a criação do Sínodo Pantanal, decide: Atender a solicitação e que se 

dê os passos para a organização do Sínodo Pantanal, que jurisdicionará os 

presbitérios: Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Vale do Rio Aporé; AG 004/13 

– Do Sínodo São Paulo, encaminhando propostas do Presbitério Leste Paulistano 

de nova redação dos artigos 98 da Constituição da IPI do Brasil, decide: dar uma 

nova redação ao Parágrafo Único do Art. 98 da Constituição da IPI do Brasil, 

ficando com a seguinte redação: “Os representantes juntos à Assembleia Geral, 

titulares e suplentes, serão eleitos dentre os representantes junto ao Sínodo”; AG 

009/13 - Da Comissão Executiva, encaminhando texto da Secretaria da Família, 



orientando a organização de um ministério com adolescentes nas igrejas locais, 

decide: a) Acolher o documento; b) Que a Secretaria da Família, através da 

Coordenadoria Nacional de Adolescentes de os passos para organização das 

coordenadorias das igrejas locais que ainda não as possui; c) Que na implantação 

seja levado em conta as realidades das igrejas locais. AG 010/13 - Da Comissão 

Executiva, encaminhando proposta da Secretaria da Família, de possibilidade de 

uso de nome “fantasia” para a Coordenadoria Nacional de Adolescentes: Geração 

Teen IPIB e proposta de logotipo, decide: a) Que se atenda a solicitação quanto 

ao nome fantasia e quanto ao logotipo; b) Que o logotipo seja apresentado com 

um manual de identificação visual e que contenha elementos que identifique a IPI 

do Brasil; AG 017/13 - Do Sínodo São Paulo, consultando como os presbitérios 

deverão agir nos casos referentes aos ministros em disponibilidade ativa ou 

licença em função da nova redação do parágrafo 3o do artigo 37 da Constituição 

da IPI do Brasil, decide: a) Determinar ao Sínodo e Presbitério que cumpra o art. 

37 da Constituição da IPI do Brasil, pois a Constituição da IPIB não deixa margem 

para a prorrogação da disponibilidade além dos quatro anos definidos no 

parágrafo. Findo o prazo estabelecido na Constituição de quatro anos, o 

Presbitério tomará as medidas sobre o despojamento administrativo sem censura 

do ministro; b) Nomear uma comissão para elaborar um texto para baixar aos 

presbitérios. A Comissão ficou composta com os seguintes membros: Rev. Assir, 

Rev. João Luiz Furtado e Rev. Osmar Menezes. SUSPENSÃO E REINÍCIO DA 

SESSÃO: a sessão foi suspensa às 18h para o jantar e Culto de Ação de Graças 

pelo centenário da 1ª IPI de Assis e reiniciou Às 22h. AG 017/13 - Do Sínodo São 

Paulo, consultando como os presbitérios deverão agir nos casos referentes aos 

ministros em disponibilidade ativa ou licença em função da nova redação do 

parágrafo 3o do artigo 37 da Constituição da IPI do Brasil, decide: d) Aprovar que 

o parágrafo terceiro do artigo 37 da Constituição seja mantido, apenas com a 

substituição da expressão “poderá ser” por “será”. AG 020/13 - Do Sínodo 

Osasco, solicitando regulamentação do Art. 4º da Constituição da IPI do Brasil, 

decide: a) Não regulamentar o Art. 4º da Constituição da IPI do Brasil, pois há 

clareza quanto ao conteúdo do artigo; b) A Comissão entende que o Conselho tem 



autonomia para decidir sobre a recepção de membros; c) Que os conselhos sejam 

criteriosos na recepção de membros oriundos de outras denominações. AG 

027/13 - Da Diretoria, solicitando que o Congresso de Pastores possa, 

excepcionalmente, em 2013, ser considerado a Educação Continuada para os que 

dele participarem, decide: Aprovar a solicitação; AG 013/13 do Sínodo Borda do 

Campo questionando descumprimento do artigo 35 da Constituição da IPIB, AG 

021/13 do Sínodo Osasco questionando a conduta da Diretoria da Igreja por 

descumprimento do artigo 35 da Constituição da IPIB. AG 023/13 do Sínodo Norte 

Paulistano, questionando a inconstitucionalidade de se realizar o Programa de 

Educação Continuada em um Congresso, decide: Arquivar os documentos por 

entender que a matéria foi resolvida. A Comissão para reelaborar a afirmação de 

fé apresentou sua proposta que foi aprovada com o seguinte teor: “Cremos na 

Santa Trindade, que é modelo de comunhão, unidade e amor. Cremos no Deus 

Pai, criador dos céus e da terra e de todos os seres humanos. Cremos em Jesus 

Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, que traz boas notícias aos 

pobres, liberdade ao cativos, vista aos cegos, libertação aos oprimidos e perdão 

para os nossos pecados. Cremos no Espírito Santo derramado sobre filhos e 

filhas, moços e velhos, servos e servas. Cremos na Igreja, família da fé, que 

abriga, acolhe e promove uma espiritualidade fundamentada na graça de Deus, 

que traz vida em plenitude, segundo as Escrituras Sagradas. Cremos como nossa 

missão é a proclamação do Evangelho do Reino de Deus, para paz, justiça, 

liberdade e solidariedade entre todos. Amém”. AUTORIZAÇÃO PARA SE 

RETIRAREM DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL: Foi concedida 

autorização, às 23h15, aos Revs. Paulo César e Leontino Farias do Sínodo 

Osasco e Rev. Assir Pereira do Sínodo Borda do Campo para se retirarem da 

reunião. Livro do Sínodo Sul de São Paulo: Não há registro de atas para serem 

examinadas, decide: a) Conceder à Comissão Interventora prorrogação do prazo 

máximo para a finalização dos trabalhos até a próxima AG ordinária; b) Que a 

comissão interventora registre em atas, a partir de agora, não só o histórico das 

atividades realizadas até aqui, como também todas as decisões e 

encaminhamento doravante tomadas; c) Que a Comissão Interventora, 



funcionando como Sínodo, reúna-se para aprovar ou não os livros de Atas e Atos 

dos Presbitérios ali jurisdicionados, com óbvios registros legais; d) Que seja 

reformulada a Comissão Interventora, por questões operacionais, mantendo-se o 

relator, Rev. Clayton Leal da Silva e como membros: Rev. Aguinaldo Pereira 

Gomes, Rev. Wellington Barboza de Camargo, Presb. Luiz Ribeiro da Silva e Rev. 

João Batista de Souza; e) Que a Comissão Interventora, ouvindo e trabalhando 

com os presbitérios envolvidos, apresente até a próxima AG ordinária parecer 

final, seja justificando pedido de extinção da comissão interventora por finalização 

dos trabalhos apaziguando o Sínodo Sul de São Paulo, seja propondo 

redistribuição de Igrejas, Presbitérios e até Sínodos adjacentes, ou outra solução 

melhor que porventura encontrar; AG 025/13 – Da Fundação Eduardo Carlos 

Pereira - FECP, apresentando os seguintes documentos: a) Balanço patrimonial; 

b) pareceres da auditoria externa e Conselho Fiscal; c) certificado de regularidade 

expedido pela Curadoria de Fundações; d) Portaria 307, de 27/12/2012, do MEC – 

Ministério da Educação que reconheceu o Curso de Teologia, decide: Tomar 

conhecimento e registrar. O Rev. Carlos Méier, presidente da FECP esclareceu ao 

plenário sobre a decisão de vender a propriedade “Sitio Floresta”. AUTORIZAÇÃO 

PARA SE RETIRAREM DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL: Foi concedida 

autorização às 00h45, aos Revs. Cláudio Fernando Reinaldet e Osvani de Oliveira 

Silva do Presbitério do Amazonas para se retirarem da reunião; 

ENCERRAMENTO: A terceira sessão foi encerrada à 1h do dia 14/07, com oração 

pela Revª. Shirley Proença. Para constar, eu, Rev. Marcos Nunes da Silva, 1º 

secretário, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada e vai assinada por todos 

os membros da diretoria presentes a esta sessão. 



ATA DA 4ª SESSÃO DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI DO BRASIL 

 

DATA, HORA E LOCAL: 14 de julho de 2013, com início às 8h, na 1ª Igreja 

Presbiteriana Independente de Assis, sito a Rua Nove de Julho, 499 – Centro, 

Assis, SP. PRESIDENTE: Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira; SECRETÁRIO: Rev. 

Marcos Nunes da Silva. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: REPRESENTAÇÃO 

SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitério ABC: Revs. Paulo Sérgio 

Cancela e Adalto Geraldo Beltrão; Presbs. Hermes Mender Rangel e Elias 

Barbosa Pinto; Presbitério Ipiranga: Rev. Alessandro Richter e Presb. Ricardo 

Heumuth Benedetti; Presbitério Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo Zanini 

Paes e David Aguiar de Oliveira; Presbs. João Batista Ribeiro de Barros e Debaldo 

Pereira Valverde; Sínodo Brasil Central: Presbitério Distrito Federal: Revs. 

João Batista Dias e Ézio Martins de Lima; Presbs. Marcos Aurélio Alves Jorge e 

Nilton Alves Rabelo; Presbitério Luziânia: Revs. Jean Carlos da Silva e Paulo 

Roberto Roriz Meireles; Presbs. João Pinto Afonso e Noé Alves Rabelo; 

Presbitério Mato Grosso: Revs. José Drailton da Silva e Rogério Batista Ribeiro; 

Presbitério Rondônia: Presb. Eduardo Mutsuo Tomiyoshi; Sínodo Meridional: 

Presbitério Campos Gerais: Revs. Eugênio Soria de Anunciação e Giulianno 

Roberto Silva; Presbs. André Trevisan Gabardo e Hélio José Prehen Moura; 

Presbitério Catarinense: Revs. Euclides Luiz do Amaral e Israel Marcos da Silva; 

Presb. Rubens Renê Gonçalves; Presbitério Grande Florianópolis: Rev. Marcio 

Marques e Revª. Regina Niúra Silva do Amaral; Presbitério Londrina: Rev. João 

Marcos Martins Ribeiro e Ricardo Baracho dos anjos; Presbs. Cezar Viegas 

Duarte e Odilon Alexandre Silveira Marques Pereira; Presbitério Paranaense: 

Revs. Edmilson Severino Leite e Romio da Silva Cardoso; Presbitério Sul do 

Paraná: Revs. Carlos Fernandes Meier e Jean Carlos Selleti; Presb. Luiz Carlos 

Morosini; Sínodo Minas Gerais: Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. 

Reginaldo de Almeida Ferro e Diogo Santana Rocha; Presb. Otacílio de Assis e 

Presbª. Sandra Maria de Oliveira; Presbitério Sul de Minas: Revs. Jonathan 

Domingues de Souza e Zaru Cassiano; Presb. Allex Silveira; Presbitério São 



Paulo-Minas: Revs. Antônio Teotônio da Silva e Galdino Acássio Gomes da Silva; 

Presbs. Maurílio Clóvis dos Santos e Sérgio Ferreira de Lima; Sínodo Nordeste: 

Presbitério Bahia: Rev. Natanael Rocha Souza; Presbitério Nordeste: Rev. 

João Batista Amaral de Oliveira; Presbitério Pernambuco: Presb. Neilton Diniz 

Silva; Presbitério Sergipe: Rev. Marcelo Batista de Lima; Presb. Marcos Messias 

Sales; Presbitério Sul da Bahia: Rev. Elional Rios Afonseca; Presb. Boaz Rios 

da Silva; Sínodo Norte Paulistano: Presbitério Bandeirante: Revs. Fernando 

Bortolleto Filho e Revª. Shirley Maria dos Santos Proença; Presbs. Joel 

Pascoalino Ferrari e Wagner Jardim da Costa; Presbitério Freguesia: Rev. Fábio 

Tavares Ribeiro e Omar Demétrios de Oliveira; Presbª. Inailda Bicudo e Presb. 

Moacir Benvindo de Carvalho; Presbitério Santana: Rev. José Ilson Venâncio; 

Presb. Valter de Toledo; Sínodo Ocidental: Presbitério Araraquarense: Revs. 

André Luiz do Amaral e Osmair Martins Garcia; Presbª. Giselle Melocro Borelli; 

Presbitério Campinas: Revs. Wellington Barboza de Camargo e Maurício Silva 

de Araújo; Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Presbitério Noroeste Paulista: Revs. 

Antônio Carlos Alves e Antônio de Oliveira Faria; Presbs. Abedias Queiros Ribeiro 

e Milton Franciso de Souza; Presbitério Oeste: Rev. Marcos Vinícius Ribeiro; 

Presb. Donisete Martins Ruiz; Presbitério Rio Preto: Revs. José Santos Dos 

Passos e Mário Sérgio de Góis; Presbs. Genessi de Souza Ramos e Gilberto 

Brandão Thomazetto; Sínodo Oeste Paulista: Presbitério Assis: Rev. Juliano 

Sanchez Lopes e Vagner Rodrigues Morais; Presb. Sidney Lopes de Araújo; 

Presbitério Centro Oeste Paulista: Rev. Agnaldo Pereira Gomes e Elton Leandro 

da Silva; Presbª. Celma Cristina Chaves Munoz e Presb. Felícia Forte Sobrinha; 

Presbitério Presidente Prudente: Revs. Ari Botelho e Osmar Menezes Pires; 

Presbs. Jadilson Zanetti e Renato Martins de Oliveira; Sínodo Osasco: 

Presbitério Carapicuíba: Revs. Carlos Eduardo Araújo e Maurício Miranda; 

Presbs. Iano Messina e Salmo Henrique da Silva; Presbitério Novo Osasco: 

Revs. Daniel Adriano Dos Santos e Márcio Alves Mota; Presbs. Antônio Roberto 

Dos Santos e Milton Pereira Magalhães; Sínodo Rio - São Paulo: Presbitério 

Fluminense: Rev. Cléber Coimbra Filho; Presbs. Marcos Oliveira do Amorim e 

Vantuil Gomes dos Anjos; Presbitério Rio de Janeiro: Revs. Erivan Magno de 



Oliveira Fonseca Júnior e Rogério de Santana; Presbs. Jezer Barbosa e Lairton de 

Souza Paiva; Presbitério Rio Sul: Rev. Adevanir Pereira da Silva e Marcos Paulo 

de Oliveira; Presbs. Eliezer da Silva Ernesto e Luis Eduardo de Lima Ferreira; 

Presbitério Vale do Paraíba: Rev. Ernesto Aparecido Sossai; Presb. Honélio 

Caetano Rodrigues e Valdir do Espirito Santo: Sínodo Setentrional: Presbitério 

Amazonas: Osvani de Oliveira Silva; Presbitério Ceará: Rev. Flávio Ferreira 

Façanha e Mardonio de Sousa Pereira; Presbª. Maria do Socorro Fernandes de 

Oliveira; Presbitério Norte: Rev. Cláudio Lísias Gonçalves Reis Silva e Francisco 

Tadeu Lobo dos Santos; Sínodo Sudoeste Paulista: Presbitério Botucatu: Rev. 

Clayton Leal da Silva e João Luiz Furtado; Presb. Ideraldo Gonçalves Garavelli; 

Presbitério Central Paulista: Rev. Kleuber Leal da Silva; Presbitério Ourinhos: 

Rev. Fernando Batista Costa e João Batista de Souza; Presbs. Neandro de Souza 

e Ângelo José da Mota Bordin; Sínodo Sul de São Paulo: Presbitério Sorocaba: 

Rev. Edson Alcântara e Heitor Beranger Júnior; Presb. Nelson Oliveira Filho e 

Oswaldo Pelegrini Fantasia; Presbitério Sul de São Paulo: Revs. Alexandre 

Hessel Mota e Ezequias Pires de Camargo; Presb. Eli Teixeira Lima e José 

Acássio Vicente; Presbitério Votorantim: Revs. Joselito da Silva Filho e Marcelo 

Araújo Rodrigues; Presbs. Claudinei de Goes Vieira e Rogério José Vieira; Sínodo 

São Paulo: Presbitério Leste Paulistano: Revs. Marcos Nunes da Silva e 

Roberto Viani; Presb. João Batista Navarro e Reginaldo Almeida Martins de 

Áquila; Presbitério Novo Leste Paulistano: Revs. Osny Messo Honório e Otoniel 

Marinho de Oliveira Júnior; Presb. Ezequiel Almeida Bartolomeu; Presbitério 

Paulistano: Revs. Misael Barboza e Venício Nogueira; Presbs. Abnaziel Ricardo 

de Freitas e William Ramos; Presbitério São Paulo: Rev. Carlos Augusto Prado 

de Oliveira; Sínodo Vale do Rio Parana: Presbitério Arapongas: Revs. Audenir 

Almeida Cristófano e Jayme Martins de Camargo Júnior; Presb. Marcos Aurélio da 

Silva; Presbitério Campo Grande: Revs. Lucas de Oliveira Fornel e Raul 

Hamilton de Souza; Presb. Walter Ferreira de Oliveira Filho; Presbitério Maringá: 

Revs. Cesar Sória de Anunciação e Valdemar de Souza; Presbs. Djalma Bastos 

César e Deodato Aparecido Soares; Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. 

Edson Augusto Rios e Silas de Souza da Silva; Presb. Dalkarlos Aparecido Franco 



dos Santos; Presbitério Norte do Paraná: Revs. Oslei do Nascimento e Reinaldo 

Almeida dos Santos; Presbs. Emerson Gumiero Leite e Moacir Enos Rosa; 

Presbitério Oeste do Paraná: Revs. Osni Dias de Andrade e Rogério Severino 

Nunes; Presbs. David dos Santos e Roney Márcio Pessoa; Presbitério Vale do 

Rio Aporé: Rev. Anderson Pereira Gomes. “QUÓRUM”: Havendo “quórum”, com 

a presença de 99 ministros e 83 presbíteros, totalizando 182 representantes e com 

a representação de todos os Sínodos, o presidente declarou aberta a quarta 

Sessão da 8ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil do Exercício 

2011-2015. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Roberto Mauro de Souza Castro, 

secretário geral; Presb. Josué Dimário, tesoureiro geral; Rev. Dênis Silva Luciano 

Gomes, presidente do Sínodo Oeste Paulista e pastor da 1ª IPI de Assis; Rev. 

Mario Ademar Fava, assessor parlamentar; Oscar Oudri, moderador da Igreja 

Evangélica do Rio da Prata, Uruguai/Argentina e Presb. Denis Smith da 

Presbyterian Church USA – PCUSA. EXERCÍCIOS DEVOCIONAIS: Foram 

dirigidos pelo Rev. Marcos Nunes, 1º Secretário da Assembleia Geral. 

AUTORIZAÇÃO PARA SE RETIRAREM DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL: 

Foi concedida autorização, às 9h, aos Revs. Reginaldo de Almeida Ferro e Diogo 

Santana Rocha; Presb. Otacílio de Assis e Presbª. Sandra Maria de Oliveira; 

Presb. Boaz Rios da Silva e Rev. Elional Rios Afonseca, do Presbitério Sul da 

Bahia para se retirarem da reunião. RESOLUÇÕES: AG. 008/13 do sínodo 

meridional, proposta do presbitério de londrina, solicitando revisão das normas 

vigentes sobre o curso de complementação teológica da IPIB, AG 026/13 Do 

Sínodo Rio-São Paulo: A) Reestudo da Educação Teológica da IPI do Brasil; B) 

Regulamentação do Art. 47, Parágrafo 2º - Regulamentação da Complementação 

Teológica, decide: a) Nomear nesta AG uma Comissão composta por 11 (onze) 

membros, assim constituída: 01 membro da Secretaria de Evangelização; 01 

membro do Ministério da Educação; 01 membro da Secretaria de Educação 

Cristã; 01 membro da Secretaria de Ação Pastoral; 01 membro da FATIPI; 01 

membro da FECP e 05 membros da AG, sendo um de cada região: Norte, 

Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul; b) Que os documentos provenientes dos 

Sínodos Meridional e Rio-São Paulo sejam encaminhados a essa Comissão e que 



os demais Presbitérios, a par de sua nomeação e propósito, encaminhem as suas 

demandas e sugestões até 31 de outubro de 2013; c) Que essa Comissão leve em 

consideração as propostas e problemas apresentados pelos Presbitérios, 

revisando o projeto de Educação Teológica ora em vigor; d) Que seja observado 

dentre outros aspectos a questão do currículo, modelo e emprego de novos 

recursos tecnológicos; e) Que o referido projeto seja submetido à Assembleia 

Geral Extraordinária, a ser convocada até agosto de 2014, sendo que os detalhes 

da melhor data e local fiquem a cargo da Diretoria da IPIB. AUTORIZAÇÃO PARA 

SE RETIRAREM DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL: Às 9h45 foi 

concedida autorização para os Revs. Cláudio Lísias e Francisco Tadeu do 

Presbitério Norte; Rev. Cléber Coimbra, Prebs. Marcos e Vantuil, para se retirarem 

da reunião. Livro de atas e atos da COMEX da AG, decide: Aprovar com as 

seguintes observações: a) Na presente ata as rubricas do presidente foram 

realizadas no centro da página e não, como consta no livro de Normas para 

Elaboração de Atas, item B, número 5: “Todas as folhas devem ter a rubrica 

original do presidente junto ao número da página.” Também, nas páginas 15, 57 e 

80 constam linhas deixadas em branco, onde deveria conter um traço diagonal 

como consta no Livro de Normas para elaboração de atas, item “A”, número 7; b) 

Ata de número 40: - Na página 13 – Doc 18/11 – Este registro deveria ser 

detalhado para melhor precisão e clareza. A decisão se refere a compra de 

móveis para o apartamento da Rua Visconde de Ouro Preto, somente. Por se 

tratar de um assunto que envolve valores, esta comissão entende que seria 

melhor a especificação dos itens ou a deliberação de uma verba fixa para estas 

aquisições, por se tratar de itens de ordem subjetiva; c) Na página 14, sobre a 

criação do Fundo de Emergência de Socorro à Vítimas de Intempéries da 

Natureza, parabenizamos pela iniciativa e indicamos a este plenário a 

transparência nas prestações de contas e utilização das verbas arrecadas, como 

consta no caderno que todos receberam, Ag 014/13, página 126, item 2.1.4; d) Ata 

de número 41, Doc 25/11 – Do Sínodo Rio-São Paulo – consultando sobre tempo 

de membresia para eleição de oficiais, se os 5 anos citado no art. 59 devem ser 

contados contínuos ou intercalados. Parecer da Comissão: que se encaminhe a 



AG a decisão da COMEX para homologação; e) Ata de número 43 - Na página 63, 

esta comissão reintegra e traz ao conhecimento deste concilio o voto de Gratidão 

a Deus pelo trabalho realizado para conseguir o desdobro do terreno da “Chácara 

Bethel”; f) Na página 73 no item outros assuntos, decisão 1, manifestado, lê-se 

manifesto; g) Na página 80 após apresentação dos documentos o texto discorre 

continuamente até o final da ata, sem inserção de tópico ou divisão, como consta 

no livro de Normas para Elaboração Atas, Item A, número 6. Neste caso seriam: 

OUTROS ASSUNTOS, LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA E ENCERRAMENTO 

DA REUNIÃO, como foi utilizado em outras atas; h) Ata de número 47 - Na página 

89, no item 8, a Comex notifica o Sínodo São Paulo que não houve 

representações nas duas últimas reuniões. Esta comissão propõe que este sínodo 

faça sua justificação nesta Assembleia Geral da ausência nestas reuniões. O Rev. 

Osny Messo Honório, do Sínodo São Paulo justificou a ausência da representação 

do Sínodo nas 2 últimas reuniões da COMEX, sendo aceita pelo plenário. 

AUTORIZAÇÃO PARA SE RETIRAREM DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA 

GERAL: Às 10h20 foi concedida autorização para se retirarem da reunião, Revs. 

José Drailton e Rogério Batista, Presbitério Mato Grosso; Rev. Eugênio 

Anunciação, Presbs. André Gabardo e Hélio José, Presbitério Campos Gerais; 

rev. Marcelo Batista, Presbitério Sergipe; Rev. Omar Demétrio, Revª. Shirley 

Proença, Rev. Fábio Ribeiro e Moacir Benvindo. Decide-se não homologar a 

decisão da COMEX da AG quanto ao Art. 59, parágrafo 1º, alínea c e art. 64, 

parágrafo único, alínea c, ficando a seguinte regulamentação: “que somente os 

dois anos na igreja local devem ser ininterruptos”. AG 014/13 - Relatório da 

Comissão Executiva da Assembleia Geral da IPI do Brasil referente ao período de 

Fevereiro/2011 a Junho/2013, decide: a) Que aprove a primeira parte do relatório 

que diz respeito as execuções de decisões da Comex que se reuniu oito vezes 

(40° a 47° COMEX) desde a Assembleia Ordinária em Poços de Caldas; b) Item 2 

do relatório - O parecer da comissão que sejam referendadas conforme segue 

(página 125): “2.1. 40ª Comex – Escritório central da IPI do Brasil, 18 de março de 

2011 2.1.1. Que o Programa de Educação Continuada de Ministros, ofereça mais 

tempo de comunhão e que sejam suprimidos os trabalhos não-presenciais. 2.1.2. 



Retificando nomeação de integrante da Fundação Eduardo Carlos Pereira: 

Aprovar a retificação conforme segue: Rev. Filippo Blancato para o Conselho 

Curador em substituição do Rev. Clayton Leal da Silva, Presb. Hélio Correia 

Silveira para o Conselho Fiscal em substituição ao Presb. Moacir Benvindo de 

Carvalho 2.1.3. Homologar nomeações indicadas pela Diretoria da Igreja: Aprovar 

as nomeações conforme segue: Conselho Editorial da Pendão Real: Fabrício 

Guilherme Andrade, Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, Rev. Adilson de Souza 

Filho, Presb. Moacir Húngaro, Rev. José Rubens Lima Jardilino e Rev. Gilberto 

dos Santos Rodrigues; Missão Caiuá: Titulares: Rev. Diones Cézar Braz; Rev. 

Jango Magno Fernandes Miranda; Presb. Roney Marcio Pessoa; Presb. Nelfitali 

Ferreira de Assis. Suplentes: Rev. Osmar Gomes; Rev. Alessandro Paiva de 

Aguiar; Presb. Carlos Bonamigo; Presb. Heraldo Franco de Resende e Silva; 

Assessoria de Patrimônio: Rev. Othoniel Marinho de Oliveira Jr. e Rev. Heitor 

Beranger Júnior; CESE- Presbª. Eleni Rodrigues Mender Rangel e Rev. Cláudio 

Lísias Gonçalves dos Reis; Clai/Brasil: Revª. Regina Miúra do Amaral e Rev. 

Abimael Lara; Diaconia: Revª. Ana Isaura Lima de Souza e Rev. Nenrod Douglas 

de Oliveira Santos; GTME – Rev. Jonas Furtado do Nascimento; CENACORA - 

Vera Maria Roberto e Noemi Machado Alves; IEPG São Leopoldo: Rev. Jean 

Carlos Selleti e Rev. Silas de Oliveira; IEPG Rudge Ramos – Revª. Shirley Maria 

Proença e Rev. Luís Cândido Martins; Comissão Especial de Levantamento e 

Sistematização das Leis Ordinárias: Rev. Paulo Cesar de Souza, Rev. Leontino 

Farias de Souza, Rev. Gerson Correia de Lacerda, Rev. José Ilson Venâncio e 

Rev. Roberto Mauro de Souza Castro; 2.1.4. b) Criar o Fundo de Emergência de 

Socorro à Vítimas de Intempéries da Natureza; c) Destinar o recurso de R$ 

40.847,94, destinado anteriormente às vítimas das enchentes em Santa Catarina 

no ano de 2008, ao fundo acima descrito; d) autorizar a Diretoria da IPIB a 

administrar a liberação desses recursos, conforme o surgimento de catástrofes. 

Providência: O Fundo foi criado com o valor acima descrito e parte utilizada da 

seguinte maneira: em 16/02/2011, enviados R$ 10.834,00 à 1ª IPI do Rio de 

Janeiro, para as enchentes naquela região. Em 21/12/2011, enviados R$ 4.000,00 

para a Missão Cidadania – Mãos Unidas para o Bem, uma parceria da Secretaria 



de Diaconia com a Instituição DIACONIA – para enchentes em Olinda-PE. Em 

06/03/2012, enviados R$ 4.000,00 para o Projeto Amigos do Acre: Um Ato de 

Solidariedade, em função das enchentes naquele Estado e em 08/02/2013, R$ 

6.500,00 para a IPI de Oswaldo Cruz em função de enchentes naquela cidade; 

2.2. 41ª COMEX - Escritório central da IPI do Brasil, 24 de junho de 2011 2.2.1. 

Homologar o Estatuto do Sínodo São Paulo, conforme transcrição no Livro de Atas 

da Comex. 2.2.2. Homologar o estatuto do Sínodo Setentrional conforme 

transcrição no Livro de Atas da Comex. 2.2.3. Homologação de nome do Novo 

Diretor do Ministério da Educação, Rev. Clayton Leal da Silva). 2.2.4. a) 

obedecendo decisão da AG sobre destinação de venda da propriedade da 

Chácara Bethel, adquirir um imóvel na cidade de Sorocaba com o sinal da 

negociação; b) Ceder o imóvel à Associação Bethel até que se construa sua sede; 

2.3. 42ª COMEX – Escritório Central da IPI do Brasil, 21 de outubro de 2011 2.3.1. 

Homologar o Rev. Rodrigo Gasque Jordan como Coordenador Nacional de 

Crianças e o Rev. Wellington Barboza Camargo como diretor do Ministério da 

Comunicação. 2.3.2. Homologar, sem observações o Estatuto do Sínodo Borda do 

Campo, conforme transcrição no Livro de Atas da Comex. 2.4. 43ª COMEX – 

Escritório central da IPI do Brasil, 02 de março de 2012; 2.5. 44ª COMEX – 

Escritório Central da IPI do Brasil, 29 de junho de 2011 2.5.1. Nomeação da 

Comissão de Análise do Cadastro Nacional de Escolas e Projetos Sociais da IPIB: 

Rev. Marcos Nunes - relator, Presb. Odilon, Odair Martins e diaconisa Cássia 

Ciano; 2.5.2. Nomeação da Comissão de Organização de Fundo de Apoio às 

igrejas: Rev. Rodolfo Garcia Montosa - relator, João Luiz, Presb. Naur do Valle 

Martins e Josué Francisco Dimário. 2.6. 45ª COMEX - Escritório Central da IPI do 

Brasil, 19 de outubro de 2012 2.6.1. Nomeação do Presb. Alexandre Cano ao 

Conselho Curador da Fundação Eduardo Carlos Pereira; 2.6.2. Nomeação do 

Rev. Douglas Alberto dos Santos em substituição ao Rev. Nenrod Douglas de 

Oliveira Santos na Diaconia – Salvador-BA; 2.7. 46ª COMEX - Escritório Central 

da IPI do Brasil, 12 de abril de 2013 2.7.1. Aquisição de um veículo para utilização 

de serviços administrativos do escritório central. Providência: Foi adquirido um 

veículo, FIAT Dobló Adventure. (R$49.990,00 e saldo financiado pelo leasing de 



R$10.000,00); 2.8. 47ª COMEX – Fortaleza-CE, 8 de junho de 2013 2.8.1. Aprovar 

a nomeação do Rev. Luiz Pereira de Souza como integrante da Comissão 

Permanente de Auditoria e Exame de Contas; 2.8.2. Aprovar a compra do sistema 

de administração eclesiástica da empresa NewCom Consultoria e Sistemas e 

apresentar o programa na próxima Assembleia Geral com suas regulamentações 

para implantação. Nomear os Revs. Roberto Mauro, José Ilson e Paulo César 

para compor a Comissão de elaboração da regulamentação para implantação do 

sistema de administração eclesiástica da IPI do Brasil. Providência: Fora dados os 

passos para a implantação do sistema, que estará em funcionamento, em 2014. 

2.8.3. Aprovar a criação do Fundo de Desenvolvimento de Igrejas Locais com o 

seguinte regimento; b) Nomear uma comissão de gerenciamento do Fundo ficando 

assim constituída: Tesoureiro e Administrador da IPIB, Rev. João Luiz e Rev. 

Erivan; c) Encaminhar a próxima AG solicitação de alteração do resultado da 

venda da propriedade “Chácara Bethel” para compor o Fundo. Providência: O 

fundo foi criado e a solicitação de alteração do produto venda, encaminhado a 

esta AG como documento AG 012/13.” c) Item 3 do relatório – A comissão é 

favorável que se aprove a previsão Orçamentária para o biênio 2013-2014 (Página 

128). d) Item 4 do relatório – A SÍNTESE DOS RELATÓRIOS DAS 

SECRETARIAS, INSTITUIÇÕES, ASSOCIAÇÕES, COMISSÕES E OUTROS 

DEPARTAMENTOS DA IGREJA – A Comissão é de parecer que se acolham os 

referidos relatórios e que os mesmos sejam encaminhados para a COMEX para 

apreciações e como subsídios para decisões. AG 016/13 - Apresentando relatório 

do IPIB-Prev Mapfre - Plano de Previdência Complementar da IPI do Brasil, 

decide: Aprovar o relatório, com os seguintes destaques: a) Um voto de 

reconhecimento pelo bom trabalho desenvolvido pela secretaria geral deste 

relatório e o esforço em divulgar a necessidade da regularização dos ministros 

perante a IPIB-Prev Mapfre; b) A comissão informa que baseado no rol de 

ministros da IPIB há nomes que não constam em nenhuma das 4 listas 

apresentadas. AG 032/13 - Ref. Relatório da Administração Geral, decide: 

Acolher o relatório e aprovar, destacando os itens: 1.3. Formosa-GO Imóvel doado 

à IPIB pelo Prof. Rev. Richard William Irwin, no município de Formosa GO, para 



fins do Seminário Teológico de SP, em 07/AGO/2002 totalizando: 24.512 m2, nas 

seguintes condições: a donatária (IPIB/STSP) alienará a propriedade doada, para 

usar o produto na manutenção de uma cadeira da disciplina “Liturgia Reformada”. 

Ficou acertado com o Dr. Rev. Filippo Blancato pela FECP/FATIP, e Rev. Aury 

Vieira Reinaldet pela Administração da IPIB, que no dia 1°/julho/2013 será feito 

uma visita ao local do imóvel, bem como ao cartório e prefeitura para efeito de 

regularização da escritura e encargos. E finalmente à uma imobiliária para fins de 

avaliação e verificar a disponibilidade de colocá-lo à venda. Para tanto solicitamos 

a autorização da AG para vender o imóvel doado conforme escritura em anexo e 

transferir o resultado da venda para a FECP/FATIP satisfazendo o desejado do 

doador;” 2.3. Edifício 31 de Julho Quatro andares destinam-se à locação: 1°, 2°, 3° 

e 4°. Atualmente está ocupado o 3° e 4° andar. O resultado anual das locações 

totaliza: R$ 264.000,00 Estamos procurando novos inquilinos para o 1° e 2° andar, 

cujo valor de cada andar é R$ 5.500,00 + Condomínio + IPTU (aproximadamente 

R$ 7.300,00 mensal); Decide-se que a Comissão de Revisão de Textos Legais da 

IPI do Brasil que está incumbida de elaborar o padrão de estatuto dos presbitérios 

e Sínodos, também apresente proposta de reforma da constituição da IPI do Brasil 

e que os presbitérios sejam notificados para apresentar suas propostas de 

reforma. Livro de Atas do Sínodo Osasco, decide: Aprovar com as seguintes 

observações: a) As duas atas contém espaço vazio entre o título e o inicio da 

redação da ata; b) Na página 14, linha 5 onde está escrito “da contribuição dos 

presbitérios de R$ 1.500,00 para o ano de 2013”, é omitido o destinatário; c) Na 

página 16, linha 9 da segunda ata, onde se lê membros presentes à reunião, 

deveria se dizer membros presentes da diretoria. Livro de Atas do Sínodo Rio-

São Paulo, decide: Aprovar com as seguintes observações: a) - LIVRO Nº 05 - 

ANO 2011 - ATA 38; b) Página 3 - não consta as qualificações civis da nova 

diretoria eleita; c) Página 10 - falta a assinatura do tesoureiro na ata; d) A página 

11 não foi rublicada pelo presidente; e) A rubrica do presidente em todas as 

páginas não foi grafada junto ao nº da página; f) LIVRO Nº 06 - ANO 2012 - ATA 

39; g) Página 9, faltam as assinaturas do 1º secretário e do tesoureiro na ata; h) 

Página 10, onde foi grafado “Termo de Encerramento” deve ser grafado “ Termo 



de Aprovação” e falta a rublica do presidente; i) A rubrica do presidente em todas 

as páginas não foi grafada junto ao nº da página, no canto superior direito; j) 

LIVRO Nº 07 - ANO 2012 – 2013 - Nos termos de abertura e encerramento do 

livro, há divergências quanto ao número de páginas. No termo de abertura 

registra-se por extenso que o livro contém vinte e três páginas e entre parênteses 

registra-se, em numeral, 21 páginas. No termo de encerramento registra-se por 

extenso que o livro contém quatorze páginas e entre parênteses, em numeral, 21 

páginas; 2 - Ata 40 - página 8, registra-se por extenso um total de quinze votos 

nominais e entre parênteses, em numeral, registra-se 16 votos. Na página 9, 

faltam as assinaturas do Vice-presidente e do 2º secretário na ata; 3) - Ata 41 - 

página 11 - linhas 9 -15, falta melhor fundamentação para a decisão de 

arquivamento do processo disciplinar contra o Presbitério Fluminense. O resumo 

da ata apresenta apenas o descumprimento do artigo 28 parágrafo 1º do Código 

Disciplinar pela Comissão Processante. Sendo apenas esta a razão, o 

arquivamento não é uma decisão correta para a finalização do processo. Que os 

demais fundamentos sejam registrados na próxima ata da reunião do Sínodo. 

Livro do Sínodo Minas Gerais, decide: Aprovar com as seguintes observações: 

a) Nas páginas 03 e 04, quando são colocadas as informações que identificam as 

pessoas eleitas para a diretoria, não constam os endereços do 1º e do 2º 

secretário; b) Na página 10, o mesmo ocorre em relação ao tesoureiro eleito; c) Na 

página 07 o texto do parecer referente ao documento 08 não está claro, impedindo 

a correta compreensão. Livro de Atas do Sínodo Ocidental, decide: a) Devolver 

ao Sínodo e solicitar que o mesmo corrija os atos e atas e entregue à Comex da 

AG no prazo de 90 dias a partir desta data. Livro de Atas do Sínodo Borda do 

Campo, decide: Aprovar com as seguintes observações: 1) As atas não estão 

devidamente numeradas; 2) Nas atas das reuniões ordinárias de 12/03/11, 

10/03/12 e extraordinária de 01/07/12 não há sessões de aberturas; 3) Não consta 

no termo de abertura e encerramento o CNPJ, cartório em que foi registrado o 

estatuto e número de registro; 4) Nos termos de abertura e encerramento não 

consta o número de páginas por extenso; 5) A página 1 não está rubricada; 6) Na 

formatação do livro não se usa o recurso de hifenização, havendo em todo o livro 



espaços em branco; 7) Nas páginas 6 e 31 constam apenas a aprovação do livro 

da tesouraria do sínodo e não consta a aprovação das contas; 8) No final de todas 

as atas há espaço em branco sem o uso de traço indelével; 9) Na reunião 

extraordinária de 01/07/11 não constam aprovação de horário regimental e 

resolução de pedir homologação de estatuto aprovado; 10) Em todas as atas, com 

exceção da sessão de abertura na pag. 26, há espaço em branco entre o título e o 

corpo da ata; 11) Na pag. 25 há espaço em branco, após as assinaturas, sem o 

uso de traço diagonal; 12) Nos títulos de atas nas páginas 19, 26 e 30 consta o 

nome do Sínodo como Borda Campo; 13) Na Pag. 34 há citação nominal 

incompleta de pessoa física. Livro de Atas do Sínodo Oeste Paulista (2011), 

decide: Aprovar com as seguintes observações: Nas atas da 30ª reunião ordinária 

e 1ª reunião extraordinária, não consta assinatura do presidente do presbitério. 

Livro de Atas do Sínodo Brasil Central, decide: a) Páginas 5, 10, 18, 23 e 38 

faltam assinaturas do Vice-presidente; b) Página 9, linha 19 e página 15 linha 21 - 

Doc 12/11 (Solicitação de Homologação do Estatuto do Presbitério Brasil Central) 

Aprovado o mesmo sem a transcrição; c) Página 14, linha 16 – Doc 13/11 - O 

Concílio aprova homologação do Estatuto do Presbitério Luziânia, mas não 

transcreve o mesmo no corpo da ata; d) Página 9, linha 24 – Doc 15/11- Do 

Presbitério Mato Grosso: Desmembramento dos Presbitérios Mato Grosso e 

Rondônia. Após consulta aos representantes do Sínodo, a Comissão conclui: Há 

um erro de digitação. Onde está escrito “Desmembramento”, leia-se, “Cópia da 

Ata de Desmembramento”; e) Página 26, linha 8 – Doc 06/12 - Recurso do 

ministro e dois presbíteros da IPI Serranópolis. Falta clareza quanto ao teor do 

recurso; f) Página 26, linha 12 - Doc 15/12 - Recurso do Presbitério Brasil Central 

faltou clareza quanto ao teor do recurso; g) na página 35 no parecer do relator que 

analisou os recursos falta clareza quanto a natureza das irregularidades. AG 

015/13 - Da Tesouraria Geral, solicitando inclusão em ata, de novo endereço do 

Escritório Central da IPI do Brasil, decide: Alterar a sede da igreja para a Rua da 

Consolação, 2121 – Consolação – São Paulo, SP, CEP 01301-100. NOMEAÇÃO 

DE COMISSÕES: Comissão de organização do Sínodo Pantanal: Relator: 

Presbs. Moacir Enos Rosa, relator, Presbs. Roney Pessoa, Djalma Bastos Cesar, 



Eduardo Tomiyoshi, Revs. Marcos Nunes, Valdemar de Souza, Osni Andrade e 

Ricardo Baracho; Comissão de Organização do Sínodo Rev. Jonas Dias 

Martins: Presb. Luiz Morosini, relator, Revs. Marcio Marques, Agnaldo Gomes, Ari 

Botelho, Revª. Gislaine Machado, Presbs. Edenilson Pereira e Shileon Ferreira 

Martins. Decide-se que as comissões realizem as organizações dos Sínodos até 

31 de outubro deste ano. Comissão de Reestudo da Educação Teológica: Rev. 

César Sória de Anunciação, Rev. Clayton Leal da Silva, Rev. Adilson de Souza 

Filho, Rev. Reginaldo von Zuben, Rev. Carlos Fernandes Meier; Rev. Valdemar de 

Souza; Região Sul: Rev. Jean Carlos Seletti; Região Norte: Rev. Francisco 

Tadeu de Oliveira; Região Sudeste: Rev. Silas de Oliveira; Região Nordeste: 

Presb. Neilton Diniz Silva; Região Centro-Oeste: Rev. Ézio Martins de Lima. 

REGISTROS: Registra-se que o Sínodo São Paulo tornou-se pessoa jurídica; 

Organização de IPIs: 2ª IPI de Andradas-MG e 2ª de Santa Rosa de Viterbo/SP – 

Presbitério São Paulo-Minas; 7ª IPI de Maringá – Presbitério de Maringá; IPI do 

recreio e IPI de Paciência - Presbitério Rio de Janeiro; IPI de Poá – Presbitério 

Novo Leste Paulistano; IPI Cedral – Presb. Rio Preto; IPI de Amparo e IPI Itupeva 

– Presbitério de Campinas; IPI Samambaia – Presbitério do Distrito Federal; 

comemoração dos 108 anos da IPI Santa Rosa do Descoberto; Voto de 

apreciação à diretoria, secretarias e demais departamentos pelos trabalhos 

prestados à IPI do Brasil até agora; Voto de louvor a CNU pelo excelente trabalho 

em todo o Brasil, treinando e cuidando dos nossos jovens; Nome dado a uma 

ponte no município de Catanduva, Rev. Neudir Baptista; Jubilação do Rev. Lauri 

de Almeida do Presbitério Sul de São Paulo; Reconhecimento ao Rev. Valmir 

Machado Ribeiro na cidade de Assis pelo governo municipal e estadual colocando 

seu nome numa rua da cidade e numa ponte na Rodovia Raposo Tavares. VOTO 

DE GRATIDÃO: À 1ª IPI de Assis pela acolhida e o seu centenário comemorado 

nesta data; Ao Rev. Áureo pelo trabalho realizado no Ceará, principalmente na 1ª 

IPI de Fortaleza. VOTO DE PESAR: Foi feito registro pelo falecimento dos 

seguintes irmãos e irmãs: Cláudio Gomes da 2ª IPI de Ourinhos, Célia Provenza, 

filha do Presb. Paulo Provenza que foi missionário no Rio de Janeiro, Presb. 

Olmizido Carvalho da IPI de Catanduva; Rev. Sérgio Poggetti; Presb. Eliseu 



Luchini da IPI Kilômetro 18, Osasco/SP; Francisco Dorna; Rev. João Batista da IPI 

Juscimeira; Rev. Rubem Aversari, pastor emérito da IPI de Poá; Rev. Obed Julio 

de Carvalho; Rev. Josué de Campos; Missionário Fausto Neto da 1ª IPI de Bauru. 

ENCERRAMENTO: A quarta sessão foi encerrada às 12h30, com o cântico do 

Hino Oficial da IPI do Brasil, oração e bênção pelo Rev. Áureo Rodrigues de 

Oliveira, presidente. Para constar, eu, Rev. Marcos Nunes da Silva, 1º secretário, 

lavrei a presente ata, que foi lida, aprovada e vai assinada por todos os membros 

da diretoria presentes a esta sessão. 

 



ATA DA SESSÃO DE INSTALAÇÃO DA  

13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL  

DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL  

Exercício 2011 – 2015  

 

DATA, HORA E LOCAL: 14 de agosto de 2014, com início às 19h30, na 1ª Igreja 

Presbiteriana Independente de Londrina, à Rua Mato Grosso, 806, Londrina, PR. 

PRESIDENTE: Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira. 1º SECRETÁRIO: Rev. Marcos 

Nunes da Silva. Representação Sinodal: SÍNODO BORDA DO CAMPO: 

Presbitério ABC: Revs. Ezequiel Pereira de Brito e Pedro Teixeira Filho; Presbs. 

Hermes Mender Rangel e Sidnei Martins Teles. Presbitério Ipiranga: Revs. 

Alessandro Richter e Jonas Furtado do Nascimento; Presbs. Moisés Barboza e 

Ricardo Heumuth Benedetti. Presbitério Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo 

Zanini Paes e David Aguiar de Oliveira; Presbs. João Batista Ribeiro de Barros e 

Debaldo Pereira Valverde. SÍNODO BRASIL CENTRAL: Presbitério Brasil 

Central: Revs.: Fernando Peres Alves e Leosmar Ferreira de Araújo. Presbitério 

Distrito Federal: Revs. João Batista Dias e Ézio Martins de Lima; Presb. Marcos 

Aurélio Alves Jorge e Presbª. Iracilda Rodrigues de Souza. Presbitério Luziânia: 

Revs. Jean Carlos da Silva e Paulo Roberto Roriz Meireles. Presbitério Mato 

Grosso: Rev. José Draílton da Silva e Presb. Marcelo de Almeida. Presbitério 

Rondônia: Rev. Narciso Severino Nunes de Souza e Presb. Eduardo Mutsuo 

Tomiyoshi. SÍNODO REVERENDO JONAS DIAS MARTINS: Presbitério 

Londrina: Rev. Rodolfo Garcia Montoza e Ricardo Baracho dos Anjos; Presb. 

Odilon Alexandre Silveira Marques Pereira e Presbª. Sônia Regina Machado. 

Presbitério Norte do Paraná: Revs. Adilson Antônio Ribeiro e João Batista de 

Morais; Presbs. Lincoln Mohr e Moacir Enos Rosa. Presbitério Paranaense: 

Revs. João Marcos Martins Ribeiro e Romio da Silva Cardoso; Presbs.: Célio 

Marques Luciano Gomes e Fernando Tavares. SÍNODO MERIDIONAL: 

Presbitério Catarinense: Revs. Euclides Luiz do Amaral e Gislaine Machado 

Neitsch. Presbitério dos Campos Gerais: Revs. Eugênio Sória de Anunciação e 

Giulianno Roberto Silva; Presbs. André Trevisan Gabardo e José Carlos de 



Oliveira. Presbitério Grande Florianópolis: Revs. Marcio Marques e Lincoln 

Fernandes Falcione Pinesso. Presbitério Sul do Paraná: Revs. Carlos Fernandes 

Meier e Jean Carlos Selleti; Presbs.: João Henrique dos Santos e Luiz Carlos 

Morosini. SÍNODO MINAS GERAIS: Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. 

Israel Henrique Daciolo e  Diogo Santana Rocha; Presbs.: Aristídes Aparecido 

Ribeiro. Presbitério Sul de Minas: Revs. Michel Plattiny Gonçalves Leite e Zaru 

Cassiano; Presbs.: Ailson Caixeta Leite e Geraldo Luciano dos Santos. 

Presbitério São Paulo-Minas: Revs. Antônio Teotônio da Silva e Galdino Acássio 

Gomes da Silva; Presbs. Euclides Sarro Júnior e Maurílio Clóvis dos Santos. 

SÍNODO NORDESTE: Presbitério Bahia: Rev. José Rômulo de Magalhães Filho. 

Presbitério Nordeste: Rev. João Batista Amaral de Oliveira. Presbitério 

Pernambuco: Rev. José Benício Alves Pessoa Neto. Presbitério Sergipe: Rev. 

Alexsandro Rocha dos Santos e Presb. Marcos Messias Sales; Presbitério Sul da 

Bahia: Rev. Paulo Sérgio Ferreira Pessoa. SÍNODO NORTE PAULISTANO: 

Presbitério Bandeirante: Revª. Shirley Maria dos Santos Proença e Presbª. Zélia 

da Costa Pereira Pinij. Presbitério Freguesia: Rev. José Aparecido dos Santos e 

Fábio Tavares Ribeiro; Presbª. Inailda Bicudo e Presb. Moacir Benvindo de 

Carvalho. Presbitério Santana: Revª. Sueli da Silva Machado. SÍNODO 

OCIDENTAL: Presbitério Campinas: Revs. Casso Mendonça Vieira e Wellington 

Barboza de Camargo; Presbs. Cairo Wermison de Paula e Luiz Ribeiro da Silva; 

Presbitério Noroeste Paulista: Revs. Antônio Carlos Alves e Antônio de Oliveira 

Faria; Presbs. Abedias Queiros Ribeiro e Milton Francisco de Souza. Presbitério 

Oeste: Rev. Joezer Crott Sanches e Silas de Oliveira; Presbs. Elivar Francisco 

Amadeu e José Haylton Claudino. Presbitério Rio Preto: Revs. José Santos dos 

Passos; Presbs. Genessi de Souza Ramos e Omar Martins. SÍNODO OESTE 

PAULISTA: Presbitério Assis: Rev. Denis Silva Luciano Gomes; Revª. 

Sue'Hellen Monteiro de Matos; Presbª. Sandra Mara Moraes Lopes de Araújo. 

Presbitério Centro Oeste Paulista: Rev. Agnaldo Pereira Gomes e Elton 

Leandro da Silva; Presbas. Celma Cristina Chaves Munoz e Felícia Forte 

Sobrinha. Presbitério Presidente Prudente: Revs. Luis César Alves Espinhosa e 

Osmar Menezes Pires; Presbs. Josimar Soares e Renato Martins de Oliveira. 



SÍNODO OSASCO: Presbitério Carapicuíba: Revs. Carlos Eduardo Araújo e 

Maurício Miranda; Presbs. Iano Messina e Ronaldo Dias de Andrade. Presbitério 

Novo Osasco: Revs. Miqueas Fonda da Silva e Márcio Alves Mota; Presbs. 

Antônio Roberto dos Santos e Milton Pereira Magalhães. Presbitério Osasco: 

Revs. Eliseu Fonda da Silva e Rev. Paulo César de Souza; Presbs. Eduardo 

Gouvêa Mendonça e Odair David Antunes. SÍNODO PANTANAL: Presbitério 

Campo Grande: Rev. Oslei do Nascimento e Presb. Walter Ferreira de Oliveira 

Filho. Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. Diones Cezar Braz e Edson 

Augusto Rios; Presb. Dalkarlos Aparecido Franco dos Santos. Presbitério Vale 

do Rio Aporé: Rev. Anderson Pereira Gomes e Giancarlos Stefanon Melgaço; 

Presb. Paulo Sérgio Eugênio da Silva. SÍNODO RIO - SÃO PAULO: Presbitério 

Fluminense: Revs. Cléber Coimbra Filho e Presb. Eledilson Juvenal da Silva. 

Presbitério Rio de Janeiro: Revs. Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior e 

Rogério de Santana; Presbs. Jezer Barbosa e Lairton de Souza Paiva. Presbitério 

Rio Sul: Rev. Adevanir Pereira da Silva e Marcos Paulo de Oliveira. Presbitério 

Vale do Paraíba: Revs. Ernesto Aparecido Sossai e Jefferson Drilard; Presbs. 

Honélio Caetano Rodrigues e Valdir do Espírito Santo. SÍNODO SETENTRIONAL: 

Presbitério Ceará: Rev. Mardônio de Sousa Pereira e Presb. Francisco José de 

Souza. Presbitério Norte: Rev. Cláudio Lísias Gonçalves Reis Silva. SÍNODO 

SUDOESTE PAULISTA: Presbitério Botucatu: Rev. Clayton Leal da Silva e 

João Luiz Furtado; Presbs. Celso Vieira e Carlos Roberto de Paula Lima. 

Presbitério Central Paulista: Revs. Kleuber Leal da Silva e Thiago Gigo Pereira; 

Presbas.: Neuza de Moraes Simon e Noêmia Antunes do Nascimento. Presbitério 

Ourinhos: Revs. Cleber Ferreira Arakaki de Souza e Paulo Roberto Rodrigues 

Monteiro; Presbs. Angelo José da Mota Bordin; SÍNODO SUL DE SÃO PAULO: 

Presbitério Sorocaba: Rev. Edson Alcântara e Heitor Beranger Júnior; Presb. 

João Novaes do Amaral e Oswaldo Pelegrini Fantasia. Presbitério Sul de São 

Paulo: Rev. José Antônio Aparecido Calaça. Presbitério Votorantim: Revs. 

Joselito da Silva Filho e Marcelo Araújo Rodrigues; Presbs. Claudinei de Goes 

Vieira e Rogério José Vieira. SÍNODO SÃO PAULO: Presbitério Leste 

Paulistano: Revs. Marcos Nunes da Silva e Roberto Viani; Presb. João Batista 



Navarro e Reginaldo Almeida Martins de Áquila. Presbitério Novo Leste 

Paulistano: Revs. José Carlos de Almeida e Ricardo de Oliveira Souza; Presbs. 

Ezequiel Almeida Bartolomeu e Paulo Francisco de Souza. Presbitério 

Paulistano: Lineker Rodrigo Lima da Cruz e Misael Barboza; Presbs. Abnaziel 

Ricardo de Freitas e William Ramos. Presbitério São Paulo: Revs. Adilson de 

Souza Filho e Reginaldo von Zuben; Presbª. Esmaelita Vasconcelos Moura Prado 

e Presb. Daltro Izídio dos Santos. SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ: Presbitério 

Arapongas: Revs. Audenir Almeida Cristófano e Jayme Martins de Camargo 

Júnior; Presbs. Laudemir Peres e Olindo Sibaldelli. Presbitério Maringá: Revs. 

Sérgio Gini e Valdemar de Souza; Presbs. Antônio Saturnino da Silva e Deodato 

Aparecido Soares. Presbitério Oeste do Paraná: Revs. Edy Francisco Machado 

e Osni Dias de Andrade; Presbs. Geber Oliveira Ferreira e Roney Márcio Pessoa. 

AUSENTES: Presbitérios Araraquarense e Amazonas. “QUORUM”: Havendo 

“quorum” com a presença de 100 ministros e 80 presbíteros, totalizando 180 

representantes e com a representação de todos os sínodos, o presidente declarou 

aberta a Sessão de Abertura da 13ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral 

da IPI do Brasil, do Exercício 2011-2015. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Roberto 

Mauro de Souza Castro, secretário geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, 

administrador geral; Revs.  Mathias Quintela de Souza, pastor auxiliar e Messias 

Anacleto Rosa, pastor emérito, ambos da 1ª IPI de Londrina; Presb. Darli Alves de 

Souza, secretário regional do CLAI/Brasil. CULTO: Passa-se à celebração do 

Culto de Abertura, constando da seguinte liturgia: Prelúdio, Convite à adoração - 

Salmo 133, Hino: “Glória e louvor” - Coral “Os Céus Proclamam” (1ª IPI de 

Londrina), Oração de Adoração, Hino: “Tu és Fiel, Senhor” - Cantai Todos os 

Povos 63, Convite à confissão - 1Timóteo 4.9-10, Oração silenciosa, Oração de 

confissão, Declaração de perdão - Romanos 6.20-23, Hino: “Dai graças” - Coral 

“Os Céus Proclamam” (1ª IPI de Londrina), Oração por iluminação, Proclamação 

da Palavra: Rev. Mathias Quintela de Souza, Hino: “A Igreja está firmada” - Coral 

“Os Céus Proclamam” (1ª IPI de Londrina), Afirmação de Fé da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil, Hino: “Vencendo vem Jesus” - Cantai Todos 

os Povos 314a, Envio - Efésios 6.10, Hino: “Sê forte e corajoso” - Coral “Os Céus 



Proclamam” (1ª IPI de Londrina), Oração do Senhor, Bênção, Amém Tríplice - 

Cantai Todos os Povos 449 e Poslúdio. HORÁRIO DAS SESSÕES: Quinta-feira, 

dia 14/08: das 19h30 às 22h30; sexta-feira, dia 15/08: das 09h às 12h30; das 

14h30 às 18h; das 20h às 22h30; sábado, dia 16/08: das 09h às 12h30; das 14h30 

às 18h; das 20h às 22h; domingo, dia 17/08: das 09h às 12h30. ASSUNTOS: AG 

01/14 - Da Secretaria Geral, apresentando o resultado das votações nos 

presbitérios das mudanças constitucionais ocorridas em função das alterações no 

estatuto da IPI do Brasil e no Padrão de Estatutos das igrejas locais. AG 02/14 - 

Do Sínodo Nordeste, encaminhando pedido de transferência de titularidade do 

terreno da IPI de Feira de Santana-BA. AG 03/14 - Do Sínodo Ocidental, 

encaminhando solicitação de doação do imóvel da IPI de Ribeirão Preto, que 

encontra-se sob a matrícula 53.335 do 1º Cartório de Registros de Imóveis de 

Ribeirão Preto-SP. AG 04/14 - Da Comissão Executiva, encaminhando solicitação 

do Sínodo Brasil Central, de transferência de imóvel em Pimenta Bueno-RO. AG 

05/14 - Da Administração Geral, solicitando autorização de venda de terrenos em 

Formosa-GO. AG 06/14 - Da Secretaria Geral, encaminhando para apreciação, o 

Livro de Atas do Sínodo São Paulo. AG 07/14 - Da Comissão Especial de 

Reestudo da Educação Teológica da IPI do Brasil, apresentando o seu parecer. 

AG 08/14 - Da Comissão Interventora do Sínodo Sul de São Paulo, encaminhando 

Recurso de apelação de processos. Recorrentes: Rev. Luiz Cândido Martins e IPI 

Árvore Grande. Recorrido: Presbitério Votorantim. DECISÕES: AG 01/14 - Da 

Secretaria Geral, apresentando o resultado das votações nos presbitérios das 

mudanças constitucionais ocorridas em função das alterações no estatuto da IPI 

do Brasil e no Padrão de Estatutos das igrejas locais, decide: Homologar as 

mudanças constitucionais votadas nos presbitérios conforme segue: Artigo 6º: 45 

votos favoráveis e 7 contrários, ficando assim nova redação: “A comunhão 

presbiteriana é uma federação de igrejas locais que, embora tenham 

personalidade jurídica própria, estão jurisdicionadas aos concílios a que 

pertencem, sem vínculo de coordenação e de subordinação civil”. Artigo 13 

(caput): 45 votos favoráveis e 7 contrários ficando assim a nova redação: “A 

Assembleia da Igreja será constituída somente pelos seus membros professos, 



em plena comunhão e pelo pastor titular designado pelo Presbitério e reunir-se-á a 

fim de exercer os seus direitos, a saber:” Artigo 13 - § 2º: 46 votos favoráveis e 6 

contrários, ficando assim a redação: “O presidente da Assembleia não tem direito 

a voto e é o pastor titular da igreja, podendo ser substituído pelo vice-presidente 

do Conselho, ou por um dos presbíteros da igreja”. Excluir o Artigo 13 - § 5º cuja 

redação é: “É exigida a homologação do Presbitério para alienação e oneração de 

imóveis”: 44 votos favoráveis e 8 contrários. Artigo 14 § 4º: 37 votos favoráveis e 

15 contrários ficando assim a redação: “Não havendo quórum, a Assembleia 

reunir-se-á trinta minutos após o horário designado na primeira convocação, em 

segunda convocação, com qualquer número de membros presentes, exceto nos 

casos de eleição de pastor, dissolução das relações pastorais, exoneração de 

oficiais e alteração do seu Estatuto, hipóteses em que se exige, sempre, o 

quórum”. Artigo 15: 44 votos favoráveis e 8 contrários, ficando assim a redação: 

“As igrejas deverão adquirir personalidade jurídica, elaborando e aprovando o 

estatuto, que será submetido ao exame do Presbitério para verificar se estão 

satisfeitas as exigências estabelecidas pela Constituição da IPIB”. Artigo 17: 44 

votos favoráveis e 8 contrários, ficando assim a redação: “São membros de uma 

igreja local as pessoas batizadas, regularmente admitidas em seu rol, e o pastor 

titular designado pelo Presbitério”. Artigo 19 - Parágrafo Único: 46 votos 

favoráveis e 6 contrários, ficando assim, a nova redação: “O pastor se submete à 

autoridade do Presbitério”. Artigo 20 - inciso V: 44 votos favoráveis e 8 

contrários, ficando assim, a nova redação: “A admissão à jurisdição da Igreja faz-

se mediante: V- por solicitação do Presbitério: a) em casos de deposição de 

ministro, nos termos do § 1º do Art. 42; b) em casos de designação para o 

pastorado da igreja”. Artigo 22 - § 3º: 46 votos favoráveis e 6 votos contrários, 

ficando assim, a nova redação: “Antes do recebimento por jurisdição a pedido, o 

Conselho deverá consultar a igreja de origem sobre a situação do membro”. 

Artigo 24 - inciso II: 45 votos favoráveis e 7 votos contrários, ficando assim, a 

nova redação: “transferência para outra igreja”. Artigo 24 - inciso VIII: 45 votos 

favoráveis e 7 votos contrários, ficando assim, a nova redação: “dissolução das 

relações pastorais”. Artigo 56 § 1º: 43 votos favoráveis e 9 contrários, ficando 



assim, a nova redação: “o pastor auxiliar terá assento no Conselho sem direito a 

voto”. Artigo 64 – inciso IV: 47 votos favoráveis e 5 contrários, ficando assim, a 

nova redação: “no estabelecimento de programas sociais, mediante aprovação do 

Conselho”. Artigo 84 (caput): 46 votos favoráveis e 6 votos contrários, ficando 

assim, a nova redação: “O Conselho poderá reunir-se sem a presença do pastor 

titular, em seu falecimento ou ausência prolongada”. Artigo 89 - inciso IV: 46 

votos favoráveis e 6 contrários, ficando assim, a nova redação: “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 do Ministério de Ação Social e Diaconia, bem como de 

departamentos da igreja ou órgãos que venham a ser criados, e nomeando 

funcionários da igreja”. Artigo 89 - inciso VIII: 45 votos favoráveis e 7 contrários, 

ficando assim, a nova redação: “exercer poder disciplinar, nos termos da 

autoridade espiritual e eclesiástica sobre os membros da Igreja, capitulada no 

Código Disciplinar da IPIB”. Artigo 90 - inciso IV: 46 votos favoráveis e 6 votos 

contrários ficando assim, a nova redação: “por solicitação do Presbitério”. Artigo 

98 - parágrafo único: 48 votos favoráveis e 4 votos contrários ficando assim, a 

nova redação: “os representantes junto a Assembleia Geral e seus respectivos 

suplentes serão eleitos dentre os representantes eleitos para comporem o 

Sínodo”. AG 02/14 - Do Sínodo Nordeste, encaminhando pedido de transferência 

de titularidade do terreno da IPI de Feira de Santana-BA, decide: Arquivar, pois o 

mesmo não está em nome da IPI do Brasil. AG 03/14 - Do Sínodo Ocidental, 

encaminhando solicitação de doação do imóvel da IPI de Ribeirão Preto, que 

encontra-se sob a matrícula 53.335 do 1º Cartório de Registros de Imóveis de 

Ribeirão Preto-SP, decide: a) Doar à Igreja Presbiteriana Independente de 

Ribeirão Preto o imóvel conforme descrito na Matrícula Nº 53.335 do 1º Cartório 

de Registros de Imóveis de Ribeirão Preto-SP; b) Autorizar o presidente a assinar 

a Escritura de Doação. AG 04/14 – Da Comissão Executiva, encaminhando 

solicitação do Sínodo Brasil Central, de transferência de imóvel em Pimenta 

Bueno-RO, decide: a) Em função de erro de digitação do Número da Matrícula em 

sua ata, ratificar a decisão da Assembleia Geral de Assis, de doar ao Presbitério 



Rondônia, o seguinte imóvel: Lote Urbano Nº 01, Remanescente, Quadra 065 

(sessenta e cinco), Setor 2, com área de 3.856,25 m² (três mil, oitocentos e 

cinquenta e seis metros quadrados e vinte e cinco centímetros quadrados), 

localizado na cidade de Pimenta Bueno, Estado de Rondônia, situado na Av. 

Flávio da Silva Daltro, com as seguinte medidas e confrontações: 72,50m + 

27,50m (setenta e dois metros e cinquenta centímetros + vinte e sete metros e 

cinquenta centímetros de frente); 100,00m (cem metros) aos fundos, por 47,50m 

(quarenta e sete metros e cinquenta centímetros) do lado direito, e 32,50m + 

15,00m (trinta e dois metros e cinquenta centímetros + quinze metros) do lado 

esquerdo, encerrando um perímetro de 295,00m (duzentos e noventa e cinco 

metros).  NORTE: Av. Santos Dumont; Sul: Rua Washington Luiz e lote 01/02 

Desmembrado; LESTE: Av. Flávio da Silva Daltro; OESTE: Lotes 02, 04, 05, 06 e 

08, sob Matrícula Nº 7.643 no Serviço Registral de Imóveis Comarca de Pimenta 

Bueno-RO. Autorizar o Sr. Presidente, a outorgar a competente Escritura de 

Doação. AG 05/14 - Da Administração Geral, solicitando autorização de venda de 

terrenos em Formosa-GO, decide: a) Autorizar a venda dos imóveis doados pelo 

Rev. Richard William Irwin, conforme Escritura de Doação Modal, registrada no 

Livro Notarial 802 às páginas 139 a 143 do 5º Tabelião de Notas da Cidade, 

Município e Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, abaixo descritos: LOTE 

DE TERRENO número 21 (vinte e um) da Quadra número 04 (quatro), no Setor 

Nordeste, Seção “0”, na 3ª Zona urbana da cidade, Município e Comarca de 

Formosa, Estado de Goiás, com frente para a Avenida 03, medindo 14,00m 

(catorze metros), 14,00m nos fundos com propriedade do outorgante, 30,00m 

(trinta metros) no lado direito, confrontando com o lote número 22; 30,00m (trinta 

metros) do lado esquerdo, limitando com o lote número 20, perfazendo-se a área 

superficial de 420,00m²; havido pelo outorgante por força do título transcrito no 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Formosa-GO, no Livro 3-V, às 

folhas 165, sob número 20.703; LOTE DE TERRENO número 22 (vinte e dois) da 

Quadra número 04 (quatro), no Setor Nordeste, Seção “0”, na 3ª Zona urbana da 

cidade, Município e Comarca de Formosa, Estado de Goiás, com frente para a 

Avenida 03, medindo 14,00m (catorze metros), 14,00m nos fundos confrontando 



com propriedade do ora outorgante; 30,00m (trinta metros) no lado direito, 

limitando com o lote número 23; 30,00m (trinta metros) do lado esquerdo, 

confrontando com o lote 21,  perfazendo-se a área superficial de 420,00m²; havido 

pelo outorgante por força do título transcrito no Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Formosa-GO, no Livro 3-V, às folhas 165, sob número 20.704; LOTE 

DE TERRENO número 23 (vinte e três) da Quadra número 04 (quatro), no Setor 

Nordeste, Seção “0”, na 3ª Zona urbana da cidade, Município e Comarca de 

Formosa, Estado de Goiás, com frente para a Avenida 03, medindo 14,00m 

(catorze metros), 14,00m nos fundos com propriedade do outorgante; 30,00m 

(trinta metros) no lado direito, limitando com o lote número 24; 30,00m (trinta 

metros) do lado esquerdo, confrontando com o lote número 22, perfazendo-se a 

área superficial de 420,00m²; havido pelo outorgante por força do título transcrito 

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Formosa-GO, no Livro 3-V, às 

folhas 165, sob número 20.705; LOTE DE TERRENO número 24 (vinte e quatro) 

da Quadra número 04 (quatro), no Setor Nordeste, Seção “0”, na 3ª Zona urbana 

da cidade, Município e Comarca de Formosa, Estado de Goiás, com frente para a 

Avenida 03, medindo 14,00m (catorze metros), 14,00m nos fundos confrontando 

com propriedade do outorgante; perfazendo-se a área superficial de 420,00m²; 

havido pelo outorgante por força do título transcrito no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Formosa-GO, no Livro 3-V, às folhas 165, sob número 

20.706; LOTE DE TERRENO número 25 (vinte e cinco) da Quadra número 04 

(quatro), no Setor Nordeste, Seção “0”, na 3ª Zona urbana da cidade, Município e 

Comarca de Formosa, Estado de Goiás, com frente para a Avenida 03, medindo 

14,00m (catorze metros), 14,00m nos fundos com propriedade do outorgante; 

30,00m (trinta metros) no lado direito, limitando-se com a Rua 2B; 30,00m (trinta 

metros) do lado esquerdo, confrontando com o lote 24, perfazendo-se a área 

superficial de 420,00m²; havido pelo outorgante por força do título transcrito no 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Formosa-GO, no Livro 3-V, às 

folhas 165, sob número 20.707; LOTE DE TERRENO situado na cidade, Município 

e Comarca de Formosa, Estado de Goiás, no loteamento denominado Setor 

Nordeste, Seção zero não identificado por número de quadra ou lote, com frente 



limitando-se com o terreno do domínio público Municipal de Formosa, medindo 

89,00m (oitenta e nove metros), nos fundos limita-se com o terreno da propriedade 

do outorgante, medindo 100,00m (Cem metros); do lado direito, limitando-se com 

propriedade de Miguel Telles Fernandes, medindo 282,00m (duzentos e oitenta e 

dois metros); e pelo lado esquerdo, limitando-se com Vicente Mariano, com 

48,40m (quarenta e oito metros e quarenta centímetros), João Dias de Alecrim 

com 92,40m (noventa e dois metros e quarenta centímetros), Antonio Pereira com 

55,20m (cinquenta e cinco metros e vinte centímetros), perfazendo-se uma área 

total do limite 196,00m (cento e noventa e seis metros); a área acima descrita e 

caracterizada perfaz um total de 20.480,00m² (vinte mil quatrocentos e oitenta 

metros quadrados) de extensão superficial; havido pelo outorgante por força do 

título registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Formosa-GO, 

no Livro 2-A, às folhas 175, Matrícula 175. Uma parte de terreno, situado nas 

proximidades da Lagoa dos Santos, na Zona suburbana da cidade, Município e 

Comarca de Formosa, Estado de Goiás, frente com João Dias Alecrim, medindo 

80,00m (oitenta metros), nos fundos mede 198,80m (cento e noventa e oito metros 

e oitenta centímetros), com propriedade do outorgante, do lado direito com o 

domínio público municipal medindo 48,40 (quarenta e oito metros e quarenta 

centímetros); do lado esquerdo, não tem, visto que o terreno possui a forma de um 

triângulo, totalizando 1.932,00m² (um mil novecentos e trinta e dois metros 

quadrados) de extensão superficial havido pelo outorgante por força do título 

transcrito no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Formosa-GO, no 

Livro 3-AR, às folhas 170, sob Número 38.208. Todos estes imóveis encontram-se 

cadastrados pelo INCRA com código de contribuinte número 002.001.158-04; b) 

Autorizar o presidente a assinar a Escritura de Venda; c) que o fruto da venda seja 

direcionado à FATIPI – Faculdade de Teologia da IPI do Brasil (antigo Seminário 

Teológico da IPI do Brasil). ENCERRAMENTO: A sessão de abertura foi 

encerrada às 21h45, com oração pelo Rev. Agnaldo. Para constar, eu, Rev. 

Marcos Nunes da Silva, 1º secretário, lavrei a presente ata e a assino juntamente 

com os demais membros da diretoria presentes a esta sessão. 

 



 

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO  

DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL  

DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL  

EXERCÍCIO 2011 – 2015  

 

DATA, HORA E LOCAL: 15 de agosto de 2014, com início às 09h, no Hotel 

Crystal, à Rua Quintino Bocaiúva, 15, Londrina, PR. PRESIDENTE: Rev. Áureo 

Rodrigues de Oliveira; 1º SECRETÁRIO: Rev. Marcos Nunes da Silva. 

Representação Sinodal: SÍNODO BORDA DO CAMPO: Presbitério ABC: Revs. 

Ezequiel Pereira de Brito e Pedro Teixeira Filho; Presbs. Hermes Mender Rangel e 

Sidnei Martins Teles. Presbitério Ipiranga: Revs. Alessandro Richter e Jonas 

Furtado do Nascimento; Presbs. Moisés Barboza e Ricardo Heumuth Benedetti. 

Presbitério Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo Zanini Paes e David Aguiar 

de Oliveira; Presbs. João Batista Ribeiro de Barros e Debaldo Pereira Valverde. 

SÍNODO BRASIL CENTRAL: Presbitério Brasil Central: Revs.: Fernando Peres 

Alves e Leosmar Ferreira de Araújo. Presbitério Distrito Federal: Revs. João 

Batista Dias e Ézio Martins de Lima; Presb. Marcos Aurélio Alves Jorge e Presbª. 

Iracilda Rodrigues de Souza. Presbitério Luziânia: Revs. Jean Carlos da Silva e 

Paulo Roberto Roriz Meireles. Presbitério Mato Grosso: Revs. José Drailton da 

Silva; Presb. Marcelo de Almeida. Presbitério Rondônia: Rev. Narciso Severino 

Nunes de Souza; Presb. Eduardo Mutsuo Tomiyoshi. SÍNODO REVERENDO 

JONAS DIAS MARTINS: Presbitério Londrina: Rev. Rodolfo Garcia Montoza e 

Ricardo Baracho dos Anjos; Presb. Odilon Alexandre Silveira Marques Pereira e 

Presbª. Sônia Regina Machado. Presbitério Norte do Paraná: Revs. Adilson 

Antônio Ribeiro e João Batista de Morais; Presbs. Lincoln Mohr e Moacir Enos 

Rosa. Presbitério Paranaense: Revs. João Marcos Martins Ribeiro e Romio da 

Silva Cardoso; Presbs.: Célio Marques Luciano Gomes e Fernando Tavares. 

SÍNODO MERIDIONAL: Presbitério Catarinense: Revs. Euclides Luiz do Amaral 

e Gislaine Machado Neitsch. Presbitério dos Campos Gerais: Revs. Eugênio 

Soria de Anunciação e Giulianno Roberto Silva; Presbs. André Trevisan Gabardo 



e José Carlos de Oliveira. Presbitério Grande Florianópolis: Rev. Marcio 

Marques e Rev. Lincoln Fernandes Falcione Pinesso. Presbitério Sul do Paraná: 

Revs. Carlos Fernandes Meier e Jean Carlos Selleti; Presbs.: João Henrique dos 

Santos e Luiz Carlos Morosini. SÍNODO MINAS GERAIS: Presbitério Sudoeste 

de Minas: Revs. Israel Henrique Daciolo e Diogo Santana Rocha; Presb. Aristídes 

Aparecido Ribeiro. Presbitério Sul de Minas: Revs. Michel Plattiny Gonçalves 

Leite e Zaru Cassiano; Presbs.: Ailson Caixeta Leite e Geraldo Luciano dos 

Santos. Presbitério São Paulo-Minas: Revs. Antônio Teotônio da Silva e Galdino 

Acássio Gomes da Silva; Presbs. Euclides Sarro Júnior e Maurílio Clóvis dos 

Santos. SÍNODO NORDESTE: Presbitério Bahia: Rev. José Rômulo de 

Magalhães Filho. Presbitério Nordeste: Rev. João Batista Amaral de Oliveira.  

Presbitério Pernambuco: Rev. José Benício Alves Pessoa Neto. Presbitério 

Sergipe: Rev. Alexsandro Rocha dos Santos; Presb. Marcos Messias Sales. 

Presbitério Sul da Bahia: Rev. Paulo Sérgio Ferreira Pessoa. SÍNODO NORTE 

PAULISTANO: Presbitério Bandeirante: Rev. Fernando Bortolleto Filho e Revª. 

Shirley Maria dos Santos Proença; Presb. Walter de Jesus Alves e Presbª. Zélia 

da Costa Pereira Pinij. Presbitério Freguesia: Rev. José Aparecido dos Santos e 

Fábio Tavares Ribeiro; Presbª. Inailda Bicudo e Presb. Moacir Benvindo de 

Carvalho. Presbitério Santana: Revª. Sueli da Silva Machado. SÍNODO 

OCIDENTAL: Presbitério Araraquarense: Rev. Osmair Martins Garcia, Revª. 

Vívian Gomes do Nascimento, Presbª. Gizelle Melocro Boreli. Presbitério 

Campinas: Revs. Casso Mendonça Vieira e Wellington Barboza de Camargo; 

Presbs. Cairo Wermison de Paula e Luiz Ribeiro da Silva. Presbitério Noroeste 

Paulista: Revs. Antônio Carlos Alves e Antônio de Oliveira Faria; Presbs. Abedias 

Queiros Ribeiro e Milton Francisco de Souza. Presbitério Oeste: Rev. Joezer 

Crott Sanches e Silas de Oliveira; Presbs. Elivar Francisco Amadeu e José 

Haylton Claudino. Presbitério Rio Preto: Revs. José Santos dos Passos; Presbs. 

Genessi de Souza Ramos e Omar Martins. SÍNODO OESTE PAULISTA: 

Presbitério Assis: Rev. Denis Silva Luciano Gomes; Revª. Sue'Hellen Monteiro 

de Matos; Presbª. Sandra Mara Moraes Lopes de Araújo. Presbitério Centro-

Oeste Paulista: Rev. Agnaldo Pereira Gomes e Elton Leandro da Silva; Presbas. 



Celma Cristina Chaves Munoz e Felícia Forte Sobrinha. Presbitério Presidente 

Prudente: Revs. Luis César Alves Espinhosa e Osmar Menezes Pires; Presbs. 

Josimar Soares e Renato Martins de Oliveira. SÍNODO OSASCO: Presbitério 

Carapicuíba: Revs. Carlos Eduardo Araújo e Maurício Miranda; Presbs. Iano 

Messina e Ronaldo Dias de Andrade. Presbitério Novo Osasco: Revs. Miqueas 

Fonda da Silva e Márcio Alves Mota; Presbs. Antônio Roberto dos Santos e Milton 

Pereira Magalhães. Presbitério Osasco: Revs. Elizeu Fonda da Silva e Rev. 

Paulo César de Souza; Presbs. Eduardo Gouvea Mendonça e Odair David 

Antunes. SÍNODO PANTANAL: Presbitério Campo Grande: Rev. Oslei do 

Nascimento; Presb. Walter Ferreira de Oliveira Filho; Presbitério Mato Grosso 

do Sul: Revs. Diones Cezar Braz e Edson Augusto Rios; Presb. Dalkarlos 

Aparecido Franco dos Santos. Presbitério Vale do Rio Aporé: Rev. Anderson 

Pereira Gomes e Giancarlos Stefanon Melgaço; Presb. Paulo Sérgio Eugênio da 

Silva. SÍNODO RIO-SÃO PAULO: Presbitério Fluminense: Revs. Cléber 

Coimbra Filho e Presb. Eledilson Juvenal da Silva. Presbitério Rio de Janeiro: 

Revs. Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior e Rogério de Santana; Presbs. 

Jezer Barbosa e Lairton de Souza Paiva. Presbitério Rio Sul: Rev. Adevanir 

Pereira da Silva e Marcos Paulo de Oliveira. Presbitério Vale do Paraíba: Revs. 

Ernesto Aparecido Sossai e Jefferson Drilard; Presbs. Honélio Caetano Rodrigues 

e Valdir do Espirito Santo. SÍNODO SETENTRIONAL: Presbitério Ceará: Rev. 

Mardonio de Sousa Pereira; Presb. Francisco José de Souza. Presbitério Norte: 

Rev. Cláudio Lísias Gonçalves Reis Silva. SÍNODO SUDOESTE PAULISTA: 

Presbitério Botucatu: Rev. Clayton Leal da Silva e João Luiz Furtado; Presbs. 

Celso Vieira e Carlos Roberto de Paula Lima. Presbitério Central Paulista: Revs. 

Kleuber Leal da Silva e Thiago Gigo Pereira; Presbas.: Neuza de Moraes Simon e 

Noemia Antunes do Nascimento. Presbitério Ourinhos: Revs. Cleber Ferreira 

Arakaki de Souza e Paulo Roberto Rodrigues Monteiro; Presb. Angelo José da 

Mota Bordin e Presbª. René Mirian Camargo Lucarelli. SÍNODO SUL DE SÃO 

PAULO: Presbitério Sorocaba: Rev. Edson Alcântara e Heitor Beranger Júnior; 

Presb. João Novaes do Amaral e Oswaldo Pelegrini Fantasia. Presbitério Sul de 

São Paulo: Revs. José Antônio Aparecido Calaça e Marcos Fernando da Silva. 



Presbitério Votorantim: Revs. Joselito da Silva Filho e Marcelo Araújo 

Rodrigues; Presbs. Claudinei de Goes Vieira e Rogério José Vieira. SÍNODO SÃO 

PAULO: Presbitério Leste Paulistano: Revs. Marcos Nunes da Silva e Roberto 

Viani; Presb. João Batista Navarro e Reginaldo Almeida Martins de Áquila. 

Presbitério Novo Leste Paulistano: Revs. José Carlos de Almeida e Ricardo de 

Oliveira Souza; Presbs. Ezequiel Almeida Bartolomeu e Paulo Francisco de 

Souza. Presbitério Paulistano: Lineker Rodrigo Lima da Cruz e Misael Barboza; 

Presbs. Abnaziel Ricardo de Freitas e William Ramos. Presbitério São Paulo: 

Revs. Adilson de Souza Filho e Reginaldo Von Zuben; Presbs. Esmaelita 

Vasconcelos Moura Prado e Daltro Izidio dos Santos. SÍNODO VALE DO RIO 

PARANÁ: Presbitério Arapongas: Revs. Audenir Almeida Cristófano e Jayme 

Martins de Camargo Júnior; Presbs. Laudemir Peres e Olindo Sibaldelli. 

Presbitério Maringá: Revs. Sérgio Gini e Valdemar de Souza; Presbs. Antônio 

Saturnino da Silva e Deodato Aparecido Soares. Presbitério Oeste do Paraná: 

Revs. Edy Francisco Machado e Osni Dias de Andrade; Presbs. Geber Oliveira 

Ferreira e Roney Márcio Pessoa. AUSENTES: Presbitério Amazonas. “QUORUM”: 

Havendo “quorum” com a presença de 105 ministros e 83 presbíteros, totalizando 

188 representantes e com a representação de todos os sínodos, o presidente 

declarou aberta a Primeira Sessão da 13ª Reunião Extraordinária da Assembleia 

Geral da IPI do Brasil, do Exercício 2011-2015. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. 

Roberto Mauro de Souza Castro, secretário geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, 

administrador geral; Presb. Darli Alves de Souza, secretário regional do 

CLAI/Brasil; Rev. Mário Ademar Fava, assessor parlamentar; Rev. Francisco 

Tadeu Lobo dos Santos e Presb. Neilton Diniz Silva. DEVOCIONAL: O Rev. Áureo 

fez a leitura em Efésios 4.7-16, com meditação e oração. LEITURA E 

APROVAÇÃO DA ATA: A ata da sessão de abertura foi lida e aprovada. 

DECISÕES: Nomear a comissão para exame do livro de atas do Sínodo São 

Paulo: Presb. Célio Marques Luciano Gomes (Presbitério Paranaense), relator, 

Revª. Gislaine Machado Neitsch (Presbitério Catarinense), Presbª. Felícia Forte 

Sobrinha (Presbitério Centro Oeste Paulista), Rev. Ricardo Baracho dos Anjos 

(Presbitério Londrina), Rev. Osni Dias de Andrade (Presbitério Oeste do Paraná). 



Passa-se a leitura do Doc. AG 08/14 - Da Comissão Interventora do Sínodo Sul de 

São Paulo, encaminhando Recurso de apelação de processo. Recorrentes: Rev. 

Luiz Cândido Martins e IPI Árvore Grande. Recorrido: Presbitério Votorantim. 

Nomeia-se o relator Rev. Paulo César e Rev. João Luiz Furtado e Presb. Odilon 

como assessores. Passa-se a leitura do documento AG 07/14 - Da Comissão 

Especial de Reestudo da Educação Teológica da IPI do Brasil, apresentando o 

seu parecer. SUSPENSÃO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 12h30 para o 

almoço com oração pelo Rev. Romio da Silva Cardoso. REINÍCIO DA SESSÃO: A 

sessão foi reiniciada às 14h30. Passa-se aos esclarecimentos quanto ao parecer 

da Comissão Especial de Reestudo da Educação Teológica da IPI do Brasil. 

SUSPENSÃO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 18h para o jantar com 

oração por Rev. Marcos Paulo.  REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi reiniciada 

às 20h. O Rev. Áureo fala sobre o Proclame 2014 motivando os delegados e 

delegadas a participarem do congresso nacional de evangelização da IPIB. Em 

seguida, é feita uma homenagem ao Rev. Mário Fava pelos serviços prestados a 

Assembleia Geral como assessor parlamentar durante muitos anos. O Rev. Mário 

Fava agradece a diretoria e AG pelo carinho e reconhecimento. LEITURA E 

APROVAÇÃO DA ATA: A presente ata foi lida e aprovada. ENCERRAMENTO: A 

sessão foi encerrada às 21h16, com oração pelo Presb. Luiz Morosini. Para 

constar, eu, Rev. Marcos Nunes da Silva, 1º secretário, lavrei a presente ata e a 

assino juntamente com os demais membros da diretoria presentes a esta sessão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DA SEGUNDA SESSÃO  

DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL  

DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL 

EXERCÍCIO 2011 – 2015  

 

DATA, HORA E LOCAL: 16 de agosto de 2014, com início às 09h, no Hotel 

Crystal, à Rua Quintino Bocaiúva, 15, Londrina, PR. PRESIDENTE: Rev. Áureo 

Rodrigues de Oliveira; 1º SECRETÁRIO: Rev. Marcos Nunes da Silva. 

Representação Sinodal: SÍNODO BORDA DO CAMPO: Presbitério ABC: Revs. 

Ezequiel Pereira de Brito e Pedro Teixeira Filho; Presbs. Hermes Mender Rangel e 

Sidnei Martins Teles. Presbitério Ipiranga: Revs. Alessandro Richter e Jonas 

Furtado do Nascimento; Presbs. Moisés Barboza e Ricardo Heumuth Benedetti. 

Presbitério Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo Zanini Paes e David Aguiar 

de Oliveira; Presbs. João Batista Ribeiro de Barros e Debaldo Pereira Valverde. 

SÍNODO BRASIL CENTRAL: Presbitério Brasil Central: Revs.: Fernando Peres 

Alves e Leosmar Ferreira de Araújo. Presbitério Distrito Federal: Revs. João 

Batista Dias e Ézio Martins de Lima; Presb. Marcos Aurélio Alves Jorge e Presbª. 

Iracilda Rodrigues de Souza. Presbitério Luziânia: Revs. Jean Carlos da Silva e 



Paulo Roberto Roriz Meireles. Presbitério Mato Grosso: Revs. José Draílton da 

Silva; Presb. Marcelo de Almeida; Presbitério Rondônia: Rev. Narciso Severino 

Nunes de Souza; Presb. Eduardo Mutsuo Tomiyoshi.  SÍNODO REVERENDO 

JONAS DIAS MARTINS: Presbitério Londrina: Rev. Rodolfo Garcia Montoza e 

Ricardo Baracho dos Anjos; Presb. Odilon Alexandre Silveira Marques Pereira e 

Presbª. Sônia Regina Machado. Presbitério Norte do Paraná: Revs. Adilson 

Antônio Ribeiro e João Batista de Morais; Presbs. Lincoln Mohr e Moacir Enos 

Rosa. Presbitério Paranaense: Revs. João Marcos Martins Ribeiro e Romio da 

Silva Cardoso; Presbs.: Célio Marques Luciano Gomes e Fernando Tavares. 

SÍNODO MERIDIONAL: Presbitério Catarinense: Revs. Euclides Luiz do Amaral 

e Gislaine Machado Neitsch. Presbitério dos Campos Gerais: Revs. Eugênio 

Soria de Anunciação e Giulianno Roberto Silva; Presbs. André Trevisan Gabardo 

e José Carlos de Oliveira. Presbitério Grande Florianópolis: Rev. Marcio 

Marques e Rev. Lincoln Fernandes Falcione Pinesso. Presbitério Sul do Paraná: 

Revs. Carlos Fernandes Meier e Jean Carlos Selleti; Presbs.: João Henrique dos 

Santos e Luiz Carlos Morosini. SÍNODO MINAS GERAIS: Presbitério Sudoeste 

de Minas: Revs. Israel Henrique Daciolo e Diogo Santana Rocha; Presb. Aristídes 

Aparecido Ribeiro. Presbitério Sul de Minas: Revs. Michel Plattiny Gonçalves 

Leite e Zaru Cassiano; Presbs.: Ailson Caixeta Leite e Geraldo Luciano dos 

Santos. Presbitério São Paulo-Minas: Revs. Antônio Teotônio da Silva e Galdino 

Acássio Gomes da Silva; Presbs. Euclides Sarro Júnior e Maurílio Clóvis dos 

Santos. SÍNODO NORDESTE: Presbitério Bahia: Rev. José Rômulo de 

Magalhães Filho. Presbitério Nordeste: Rev. João Batista Amaral de Oliveira. 

Presbitério Pernambuco: Rev. José Benício Alves Pessoa Neto. Presbitério 

Sergipe: Rev. Alexsandro Rocha dos Santos. Presbitério Sul da Bahia: Rev. 

Paulo Sérgio Ferreira Pessoa. SÍNODO NORTE PAULISTANO: Presbitério 

Bandeirante: Rev. Fernando Bortolleto Filho e Revª. Shirley Maria dos Santos 

Proença; Presb. Walter de Jesus Alves e Presbª. Zélia da Costa Pereira Pinij. 

Presbitério Freguesia: Rev. José Aparecido dos Santos e Fábio Tavares Ribeiro; 

Presbª. Inailda Bicudo e Presb. Moacir Benvindo de Carvalho. Presbitério 

Santana: Revª. Sueli da Silva Machado. SÍNODO OCIDENTAL: Presbitério 



Araraquarense: Rev. Osmair Martins Garcia, Revª. Vívian Gomes do Nascimento, 

Presbª. Gizelle Melocro Boreli. Presbitério Campinas: Revs. Casso Mendonça 

Vieira e Wellington Barboza de Camargo; Presbs. Cairo Wermison de Paula e Luiz 

Ribeiro da Silva. Presbitério Noroeste Paulista: Revs. Antônio Carlos Alves e 

Antônio de Oliveira Faria; Presbs. Abedias Queiros Ribeiro e Milton Francisco de 

Souza. Presbitério Oeste: Rev. Joezer Crott Sanches e Silas de Oliveira; Presbs. 

Elivar Francisco Amadeu e José Haylton Claudino. Presbitério Rio Preto: Revs. 

José Santos dos Passos; Presbs. Genessi de Souza Ramos e Omar Martins. 

SÍNODO OESTE PAULISTA: Presbitério Assis: Rev. Denis Silva Luciano 

Gomes; Revª. Sue'Hellen Monteiro de Matos; Presbª. Sandra Mara Moraes Lopes 

de Araújo. Presbitério Centro-Oeste Paulista: Rev. Agnaldo Pereira Gomes e 

Elton Leandro da Silva; Presbas. Celma Cristina Chaves Munoz e Felícia Forte 

Sobrinha. Presbitério Presidente Prudente: Revs. Luis César Alves Espinhosa e 

Osmar Menezes Pires; Presbs. Josimar Soares e Renato Martins de Oliveira. 

SÍNODO OSASCO: Presbitério Carapicuíba: Revs. Carlos Eduardo Araújo e 

Maurício Miranda; Presbs. Iano Messina e Ronaldo Dias de Andrade. Presbitério 

Novo Osasco: Revs. Miqueas Fonda da Silva e Márcio Alves Mota; Presbs. 

Antônio Roberto dos Santos e Milton Pereira Magalhães. Presbitério Osasco: 

Revs. Elizeu Fonda da Silva e Rev. Paulo César de Souza; Presbs. Eduardo 

Gouvea Mendonça e Odair David Antunes. SÍNODO PANTANAL: Presbitério 

Campo Grande: Rev. Oslei do Nascimento; Presb. Walter Ferreira de Oliveira 

Filho. Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. Diones Cezar Braz e Edson 

Augusto Rios; Presb. Dalkarlos Aparecido Franco dos Santos. Presbitério Vale 

do Rio Aporé: Rev. Anderson Pereira Gomes e Giancarlos Stefanon Melgaço; 

Presb. Paulo Sérgio Eugênio da Silva. SÍNODO RIO-SÃO PAULO: Presbitério 

Fluminense: Revs. Cléber Coimbra Filho e Presb. Eledilson Juvenal da Silva. 

Presbitério Rio de Janeiro: Revs. Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior e 

Rogério de Santana; Presbs. Jezer Barbosa e Lairton de Souza Paiva. Presbitério 

Rio Sul: Rev. Adevanir Pereira da Silva e Marcos Paulo de Oliveira. Presbitério 

Vale do Paraíba: Revs. Ernesto Aparecido Sossai e Jefferson Drilard; Presbs. 

Honélio Caetano Rodrigues e Valdir do Espírito Santo. SÍNODO SETENTRIONAL: 



Presbitério Ceará: Rev. Mardônio de Sousa Pereira; Presb. Francisco José de 

Souza. Presbitério Norte: Rev. Cláudio Lísias Gonçalves Reis Silva. SÍNODO 

SUDOESTE PAULISTA: Presbitério Botucatu: Rev. Clayton Leal da Silva e 

João Luiz Furtado; Presbs. Celso Vieira e Carlos Roberto de Paula Lima. 

Presbitério Central Paulista: Revs. Kleuber Leal da Silva e Thiago Gigo Pereira; 

Presbas.: Neuza de Moraes Simon e Noemia Antunes do Nascimento. Presbitério 

Ourinhos: Revs. Cleber Ferreira Arakaki de Souza e Paulo Roberto Rodrigues 

Monteiro; Presb. Angelo José da Mota Bordin e Presbª. René Mirian Camargo 

Lucarelli. SÍNODO SUL DE SÃO PAULO: Presbitério Sorocaba: Rev. Edson 

Alcântara e Heitor Beranger Júnior; Presb. João Novaes do Amaral e Oswaldo 

Pelegrini Fantasia. Presbitério Sul de São Paulo: Revs. José Antônio Aparecido 

Calaça e Marcos Fernando da Silva. Presbitério Votorantim: Revs. Joselito da 

Silva Filho e Marcelo Araújo Rodrigues; Presbs. Claudinei de Goes Vieira e 

Rogério José Vieira. SÍNODO SÃO PAULO: Presbitério Leste Paulistano: Revs. 

Marcos Nunes da Silva e Roberto Viani; Presb. João Batista Navarro e Reginaldo 

Almeida Martins de Áquila. PRESBITÉRIO NOVO LESTE PAULISTANO: Revs. 

José Carlos de Almeida e Ricardo de Oliveira Souza; Presbs. Ezequiel Almeida 

Bartolomeu e Paulo Francisco de Souza. Presbitério Paulistano: Misael Barboza; 

Presbs. Abnaziel Ricardo de Freitas e William Ramos. Presbitério São Paulo: 

Revs. Adilson de Souza Filho e Reginaldo Von Zuben; Presbs. Esmaelita 

Vasconcelos Moura Prado. SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ: Presbitério 

Arapongas: Revs. Audenir Almeida Cristófano e Jayme Martins de Camargo 

Júnior; Presbs. Laudemir Peres e Olindo Sibaldelli. Presbitério Maringá: Revs. 

Sérgio Gini e Valdemar de Souza; Presbs. Antônio Saturnino da Silva e Deodato 

Aparecido Soares. Presbitério Oeste do Paraná: Revs. Edy Francisco Machado 

e Osni Dias de Andrade; Presbs. Geber Oliveira Ferreira e Roney Márcio Pessoa. 

AUSENTE: Presbitério Amazonas. “QUORUM”: Havendo “quorum” com a 

presença de 104 ministros e 81 presbíteros, totalizando 185 representantes e com 

a representação de todos os sínodos, o presidente declarou aberta a Segunda 

Sessão da 13ª Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil, do 

Exercício 2011-2015. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Roberto Mauro de Souza 



Castro, secretário geral e Rev. Aury Vieira Reinaldet, administrador geral. 

DEVOCIONAL: Foi dirigida pelo presidente, Rev. Áureo constando de meditação 

em 1 Coríntios 6.1-11 e oração por Rev. Agnaldo. DECISÕES: AG 07/14 - Da 

Comissão Especial de Reestudo da Educação Teológica da IPI do Brasil, 

apresentando o seu parecer, decide: Aprovar a Reforma da Educação Teológica 

da IPI do Brasil conforme segue: Projeto de Educação Teológica para a IPI do 

Brasil. 1- Da Comissão. A Presente Comissão foi imbuída de seus trabalhos, na 

8ª Assembleia Geral, de Assis, e transcrevemos a seguir, a decisão: AG. 008/13 

do Sínodo Meridional, proposta do Presbitério de Londrina, solicitando revisão das 

normas vigentes sobre o curso de complementação teológica da IPIB, AG 026/13: 

Do Sínodo Rio-São Paulo: A) Reestudo da educação teológica da IPI do Brasil; B) 

Regulamentação do Art. 47, Parágrafo 2º - Regulamentação da Complementação 

Teológica, decide: a) Nomear nesta AG uma Comissão composta por 11 (onze) 

membros, assim constituída: 01 membro da Secretaria de Evangelização; 01 

membro do Ministério da Educação; 01 membro da Secretaria de Educação 

Cristã; 01 membro da Secretaria de Ação Pastoral; 01 membro da FATIPI; 01 

membro da FECP e 05 membros da AG, sendo um de cada região: Norte, 

Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul; b) Que os documentos provenientes dos 

Sínodos Meridional e Rio-São Paulo sejam encaminhados a essa Comissão e que 

os demais Presbitérios, a par de sua nomeação e propósito, encaminhem as suas 

demandas e sugestões até 31 de outubro de 2013; c) Que essa Comissão leve em 

consideração as propostas e problemas apresentados pelos Presbitérios, 

revisando o projeto de educação teológica ora em vigor; d) Que seja observado 

dentre outros aspectos a questão do currículo, modelo e emprego de novos 

recursos tecnológicos; e) Que o referido projeto seja submetido à Assembleia 

Geral Extraordinária, a ser convocada até agosto de 2014, sendo que os detalhes 

da melhor data e local fiquem a cargo da Diretoria da IPIB. Diante da decisão, 

foram nomeados os seguintes integrantes: Rev. Clayton Leal da Silva - Relator, 

Rev. César Sória de Anunciação, Rev. Adilson de Souza Filho, Rev. Reginaldo 

von Zuben, Rev. Carlos Fernandes Meier; Rev. Valdemar de Souza; Região Sul: 

Rev. Jean Carlos Seletti; Região Norte: Rev. Francisco Tadeu Lobo dos Santos; 



Região Sudeste: Rev. Silas de Oliveira; Região Nordeste: Presb. Neilton Diniz 

Silva; Região Centro-Oeste: Rev. Ézio Martins de Lima. (Ata da 4ª Sessão da 8ª 

Reunião Ordinária da Assembleia Geral da IPIB – 14/7/2013). 2- À Guisa de 

Preâmbulo - A educação teológica sempre foi a “pedra-de-toque” da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil. Pouco depois de ser organizada como 

instituição, a igreja se preocupou com a formação de seus pastores, criando o 

seminário, a casa dos profetas. Conhecida na história como “a menina dos olhos 

da igreja” a educação teológica foi, é, e será tema de frequentes discussões e 

calorosos debates nas Assembleias Gerais da IPIB. Sem ficar desdenhando ou 

idolatrando o passado, entre erros e acertos, a educação teológica segue firme a 

sua marcha na história da igreja. Entendemos que a educação teológica de seus 

ministros e ministras é parte do mais puro centro da missão da própria igreja. 

Cada igreja, como instituição, tem suas próprias particularidades, por isso, deve 

assumir para si mesma a responsabilidade inadiável e intransferível da educação 

teológica das suas lideranças. É de suma importância enfatizar que, como parte 

da missão da igreja, neste tempo que se chama hoje, a educação teológica não 

pode estar sempre à mercê de planos de governo de novas diretorias eleitas. 

Todavia, a educação teológica tem de estar sempre em dialogo criativo, 

organizado, crítico e permanente com todos os setores da sociedade, e, mais 

ainda, com a própria igreja, que é o campo ministerial de onde surgem as 

vocações e para onde devem retornar os egressos da Faculdade de Teologia. A 

educação teológica é uma modalidade distinta de educação que deve ter a 

“menina dos seus olhos” voltada ao passado, isto é, não esquecer a sua origem, a 

sua tradição, identidade e a sua forma de expressar que herdou dos seus pais e 

mães na fé, mas, também, a “menina dos olhos” deve saber distinguir com clareza 

diáfana os desafios do presente, que, ao mesmo tempo, ameaçam ou abrem 

novas possibilidades à igreja para expressar a sua fé e proclamar os valores do 

Reino de Deus. Por isso, a educação teológica deve ter elasticidade criativa 

suficiente para preservar o passado, para fazer os ajustes necessários a fim de 

responder aos desafios do presente e, também, para compreender e ajudar a 

igreja a vislumbrar o futuro que lhe aguarda. Sendo assim, o projeto que 



apresentamos leva em conta que temos de ter uma educação teológica para a 

igreja, pela igreja e com a igreja. Primeiro, a perspectiva da educação teológica 

para a igreja indica que o alvo da nossa Faculdade de Teologia tem de ser 

prioritariamente a IPI do Brasil. A educação teológica da IPIB é, antes de tudo, 

confessional. Por isso, deve levar em conta a formação de sua liderança com a 

perspectiva de retorno para o campo pastoral, para o serviço na igreja. Por isso, a 

FATIPI precisa estar sempre em harmonia com a igreja, de quem está a serviço 

para a formação de suas lideranças. Entendemos ser um desafio hercúleo a 

formação de candidatos que estejam dispostos a assumir o pastorado de tempo 

integral nas igrejas locais. É preciso evitar a existência do currículo ou contrato 

“oculto” que predispõe e incentiva o aluno a ter junto ao ministério, uma segunda 

profissão, incutindo-lhe a ideia de que a igreja não é um lugar seguro para o 

trabalho digno de sustento para o pão de cada dia, tendo assim, que confiar numa 

segunda renda. Segundo, a educação teológica tem de ser feita pela igreja. Tal 

princípio não tem por objetivo desconsiderar, menosprezar, entre outros, qualquer 

instituição que trabalhe com a educação teológica. As outras tradições cristãs, as 

outras faculdades têm o seu valor e a sua importância, mas nós devemos valorizar 

a nossa família presbiteriana independente e seus esforços e aplicação de 

recursos para a manutenção da nossa faculdade. Não entregamos a 

responsabilidade da educação de nossos filhos e de nossas filhas aos vizinhos, 

por melhores e mais retos que estes sejam. Neste sentido, não é razoável, nem 

prudente fazê-lo com a educação teológica de nossa igreja. Reconhecemos que 

nas nossas igrejas espalhadas pelo Brasil a formação pastoral pode ser 

representada por um mosaico, de cores e formatos diferentes, e que estamos 

longe de termos uma formação mais uniformizada da nossa liderança, o que 

dificulta muito a busca por uma clara identidade das nossas igrejas. No entanto, as 

diretrizes, um currículo voltado para as nossas necessidades e concepções, além 

de modelos pensados e coadunados com a nossa realidade, oferecem um alento 

na busca de uma identidade reformada na formação pastoral que queremos. De 

fato, não é de bom alvitre “terceirizar” a educação teológica dos nossos 

ministros(as). Esta é uma tarefa da própria igreja, que, com muito zelo e 



responsabilidade deve cuidar, como uma família cuida da educação dos seus 

próprios filhos, pois a educação deve vir do berço. Terceiro, a educação teológica 

deve ser feita com a igreja. É um erro desconsiderar o cotidiano e a necessidade 

da igreja na formação de suas lideranças ministeriais. A educação teológica na 

IPIB deve sempre ser feita com a igreja, com a comunidade de fé, sempre ouvindo 

o povo de Deus, pois distante do povo a formação teológica não capacita o 

egresso a usar as ferramentas necessárias para o exercício saudável e produtivo 

no Ministério Sagrado da Palavra e dos Sacramentos. A Comissão recebeu os 

documentos enviados à AG, depois enviados à Comissão pelos concílios e 

pastores e trabalhou arduamente para buscar alternativas que fossem viáveis à 

igreja, legais conforme normas do MEC - Ministério da Educação (Governo 

Federal), que respondessem às decisões da AG e, também, superassem, em 

sentido lato, as dificuldades enfrentadas pelas igrejas locais apontadas nos 

documentos e sugestões. Reconhecemos as dificuldades enfrentadas pela igreja e 

suas instituições para oferecer uma educação teológica confessional de qualidade, 

como um investimento necessário e urgente para a revitalização da igreja, tanto 

no crescimento orgânico, numérico e teológico. Estamos conscientes da 

importância deste desafio e que opiniões das mais diversas são necessárias para 

nos ajudar a enfrentar com sabedoria mais esta etapa na vida de nossa igreja. 

Depois de orarmos, pesquisarmos, trabalharmos muito, ouvirmos diferentes 

opiniões de igrejas irmãs, dentro e fora do nosso país, que enfrentam as mesmas 

dificuldades e de visitarmos instituições educacionais, a Comissão humildemente, 

sob a égide do Espírito Santo, que conduz a igreja pelas trilhas deste mundo a 

caminho do reino, vem expor à consideração desta magna assembleia o que 

segue: 3. O Manual do Candidato. Aprovar o que segue, como Lei Ordinária, o 

Manual do Candidato. Será que eu sou mesmo vocacionado? “O Senhor lhe disse: 

Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome 

perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel; pois eu lhe 

mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome” (At 9.15-16). Introdução - 

Toda vez que a Bíblia apresenta a palavra “chamado”, fazendo menção específica 

ao serviço requerido por Deus, no mesmo contexto está inserida a palavra 



vocação. Neste sentido, chamado e vocação se equivalem. Por exemplo, para 

chamar alguém, normalmente usa-se a voz para pronunciar o nome do escolhido; 

e o mesmo sentido aplica-se à palavra “vocação” que, em sua própria raiz, 

originária da expressão latina “vocale” significando falar, emitir som, voz ou 

“chamar por meio da emissão de voz, vocação”. Na Sagradas Escrituras, estas 

expressões dão sentido ao ato soberano de Deus de chamar/vocacionar pessoas 

para um propósito específico. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo ilustra isso 

muito bem ao se apresentar como apóstolo “pela vontade de Deus” (2Co 1.1): 

“Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus” (2Co 1.1.); “Paulo, 

apóstolo não da parte dos homens, nem por meio de um homem, mas da parte de 

Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos” (Gl 1.1); Ef 1.1: “Paulo, 

apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus” (Ef 1.1); Cl 1.1: “Paulo, apóstolo 

de Jesus Cristo pela vontade de Deus” (Cl 1.1). As duas expressões - “chamado a 

ser apóstolo” e “apóstolo pela vontade” - se correspondem e chegam à mesma 

conclusão: Paulo não se fez apóstolo, mas foi feito. E isso por um desígnio 

misterioso - desde o seio materno (Gl 1.15) - de modo que sua vocação apostólica 

é fundamentada pelo mesmo exemplo que registrado no Antigo Testamento, por 

exemplo, em Jeremias 1.5. A palavra “radical” é um adjetivo popular, bem 

conhecido e pode ser aplicado em quase todos os sentidos da linguagem e das 

ações humanas. Esta palavra possui dois gêneros, que são raiz e essência. Raiz 

dá o sentido de origem e essência dá o sentido de matéria prima ou mesmo 

“aquilo do que constitui alguma coisa”. Nesse sentido, uma ação radical é aquela 

que não é moderada, que não sofre influência externa, por tratar-se de ação de 

mão única, exclusiva. A intenção desta palavra é a de excluir todos os sinônimos 

equivocados que foram falsamente inseridos no conceito de vocação pastoral. 

Portanto, inevitavelmente, todos que se sentem vocacionados ao pastorado 

precisam fazer a si mesmo a pergunta: Quais meios posso utilizar para “tentar” 

saber se Deus de fato está chamando-me ao pastorado? 1. A vocação pastoral é 

exclusivamente divina. O conhecido conceito teológico da Soberania de Deus 

não deixa de ser visto como algo radical, exclusivo, nunca sujeito à influência 

externa. Esta afirmação está fundamentada nas Sagradas Escrituras e ainda na 



teologia que ensina sobre os atributos de Deus. A teologia usa a palavra atributo 

para explicar – mesmo sem esgotar o mistério de Deus - aquilo que é próprio de 

um ser, característica essencial de uma substância/natureza ou, para citar um 

texto bíblico muito rico em significância: “Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou!” 

(Ex 3.14). Deste modo, por atributos, entende-se que Deus é eterno, o que 

significa que Ele não teve início e que sua existência não é pressuposta a partir de 

coisas criadas e nem mesmo de matéria, mesmo que informe; de acordo com a 

definição do catecismo e com a Bíblia, Deus é Espírito, é imortal, infinito (Dt 33.27; 

Sl 90.2; 1Tm 1.17). Deus é imutável, incomparável, o que quer dizer que não há 

ninguém como Ele em obras, ser, poder ou conhecimento; Ele é inigualável e 

perfeito (2Sm 7.22; Sl 86.8; Is 40.25; Mt 5.48). Deus é inescrutável, impossível de 

ser inteiramente entendido (Is 40.28; Sl 145.3; Rm 11.33,34). Outro atributo de 

Deus, para ainda enfatizar sua ação soberana, vem da palavra onipotência, 

derivada de dois termos latinos, “omnis” e “potentia”, que, juntos, significam “todo 

poder”. Este atributo aplicado a Deus mostra que seu poder é incomparável, como 

atestam muitas passagens bíblicas; Deus é poderoso e soberano em todas as 

suas ações, realizando tudo aquilo que está em seu propósito, sem risco de 

qualquer influência ou necessidade externas. Por exemplo: “Acaso, para o Senhor 

há cousa demasiadamente difícil?” (Gn 18.14); “Bem sei que tudo podes, e 

nenhum dos teus planos pode ser frustrado” (Jó 42.2) Sl 115.3: “No céu está o 

nosso Deus e tudo faz como lhe agrada” (Sl 115.3). Diante dessa exposição 

bíblica e teológica do que significam os atributos, bem como soberania de Deus, é 

oportuno passar ao tema específico da vocação pastoral, que é radical e sequer 

leva em conta a opinião humana ou daquele que foi escolhido. Iniciamos com três 

citações das Sagradas Escrituras: “Senhor, que é o homem para que dele tomes 

conhecimento? E o filho do homem, para que o estimes?” (Sl 144.3) E ainda: 

“Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro?” (Rm 

11.34); “Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, 

se tens entendimento” (Jó 38.4). Estas três passagens bíblicas suscitam uma 

pergunta conclusiva: “O que faz o ser humano pensar que tem alguma 

participação nas escolhas divinas”? Diante da exposição acima descrita sobre os 



atributos de Deus, a resposta a esta pergunta é exclamativamente: Nada! Sim, 

nada há no ser humano que “ajude”, que convença ou contribua na radical e 

soberana decisão de Deus quanto à vocação pastoral. Até porque, se Deus 

levasse em conta a opinião do vocacionado, não haveria a experiência pastoral de 

muitos escolhidos que tentaram se esquivar da vocação, conforme vários registros 

bíblicos; e há também o risco da soberba humana, conforme a afirmação de 

Jesus: “Eu não aceito glória que vem dos homens” (Jo 5.41). Portanto, não resta 

dúvida alguma de que Deus é soberano, radical e exclusivo no ato da vocação 

pastoral. E Deus o faz desta forma por dois motivos básicos. Primeiro, porque só 

Ele é onisciente, ou seja, só Deus é conhecedor de todas as coisas, eliminando 

por completo qualquer risco de se equivocar em suas escolhas. O segundo motivo 

diz respeito ao seu propósito. Deus só vocaciona pessoas porque tem propósitos 

claros e definidos. E, no caso da vocação pastoral, Deus só o faz porque seu 

exclusivo propósito é cuidar de seu próprio rebanho. E é por meio destes dois 

motivos descritos em todas as passagens das Sagradas Escrituras - quanto ao 

tema da vocação pastoral - que se é possível atestar a revelação do propósito 

pelo qual Deus está vocacionando alguém. Via de regra, a vocação pastoral na 

Bíblia será sempre descrita por meio de um verbo imperativo, evidenciando duas 

coisas: Deus vocaciona quem Ele quer e sempre para uma determinada missão. 

Assim, pode-se entender que pastor não é título! Com toda a certeza, “reverendo” 

é título. Num trocadilho, há reverendo que não é pastor, assim como há pastor que 

sequer se importa com o título de reverendo. Talvez seja por isso que há 

reverendo que tem vergonha de ser denominado de pastor, como também há 

pastor que se sente envergonhado pelo título humano de reverendo. Sendo assim, 

a radicalidade da vocação pastoral se caracteriza pelo duplo sentido de que é 

Deus quem escolhe, de modo exclusivo e sempre para um propósito já 

especificado. É isto que encontramos em toda a Bíblia, como podemos perceber 

em algumas passagens referenciais. Gênesis 6.13-14 evidencia exatamente a 

dimensão do tema específico da radicalidade da vocação pastoral e de seu 

exclusivo propósito. No verso 13, Deus simplesmente comunica a Noé a sua 

soberana e irrevogável decisão, usando um verbo bem característico: “Resolvi”. E, 



logo após a decisão, vem a ordem imperativa descrita por outro verbo 

característico, verso 14: “Faze uma arca”. Em Gênesis 12.1-4 há outro registro de 

vocação e segue do mesmo modo. No verso 1, Deus comunica a Abrão a sua 

decisão irrevogável e exclusiva, usando dois verbos igualmente imperativos: “Sai 

da tua terra; e (vai) para um lugar”. Em Êxodo 3.10, há o mesmo modelo de 

vocação radical. Deus comunica a Moisés sua decisão e, em seguida, lhe dá uma 

ordem, usando o verbo imperativo: “Vem, agora, e eu te enviarei a Faraó”. Esta é 

a premissa que está presente em todas as passagens bíblicas que tratam do tema 

da vocação pastoral. Deus é exclusivo na escolha, escolhendo quem ele quer; e 

toda vez que o faz, sempre há o propósito da missão que dá sentido à vocação. É 

isto que pode ser conferido em todas as passagens bíblicas sobre vocação 

pastoral, tanto no Antigo quanto no Novo Testamentos. Ainda para citar mais um 

exemplo desta radicalidade de Deus no ato da vocação pastoral, a passagem de 

Jeremias 1.1-10 merece destaque. Só no verso 7, há quatro verbos imperativos: 

“Irás a todos a quem eu te (enviar); (falarás) tudo quanto eu te (mandar)”. 2- A 

vocação é divina e revelada sobre pessoas. Em 1 Samuel 9.15-17, aparece o 

mesmo sentido radical de vocação pastoral enfatizado anteriormente; Deus 

vocacionou a Saul, de modo exclusivo, e em seguida apenas comunicou ao 

profeta Samuel. Esta passagem também liga a vocação ao propósito. Entretanto, 

é no capítulo 10 do primeiro livro de Samuel que encontram-se os elementos pelos 

quais enfatiza-se as características humanas da vocação pastoral. Em 10.1, há 

tanto o lado divino da vocação pastoral: “Não te ungiu, porventura, o Senhor”, 

quanto, ao mesmo tempo, o propósito da vocação que é: “ por príncipe sobre sua 

herança, o povo de Israel”. Já no verso 6, há o duplo e inseparável sentido da 

vocação pastoral: “O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles 

e tu serás mudado em outro homem”. Como a vocação pastoral é radicalmente 

um ato exclusivo de Deus, então, o elemento que descreve isso é exatamente o 

da “unção” que ocorre no ato da revelação de Deus ao coração do vocacionado. É 

por isso que o verso 6 descreve que a vocação de Saul é coroada pelo Espírito do 

Senhor que se apossa do vocacionado; isto é, o Espírito Santo toma posse 

daquele a quem Deus vocacionou. Esta descrição de que o Espírito Santo 



unge/toma posse do vocacionado está presente em toda a Bíblia. Nesse sentido, 

cabe citar duas passagens significativas. “Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o 

poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra; por isso, também o ente santo 

que há de nascer será chamado Filho de Deus” (Lc 1.21). Esta passagem segue 

na mesma direção do que está sendo afirmado até aqui sobre vocação radical. 

Deus vocacionou Maria, inflexivelmente, comunicando-lhe a missão e, em 

seguida, anuncia o ato da “unção” que será efetivado por meio da descida do 

Espírito que a iria “envolver/tomar posse”. A outra passagem é: “O Espírito do 

Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres; enviou-me 

para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr 

em liberdade os oprimidos” (Lc 4.18). O próprio Senhor Jesus fez questão de ligar 

a vocação ao propósito da missão. O duplo e inseparável sentido da vocação é 

descrito pelo radical e exclusivo ato de Deus escolher, porém, não anula as 

características humanas. E é justamente neste ponto que se alojam muitos 

problemas ao longo do exercício do ministério pastoral. Entretanto, em 1 Samuel 

10.6 há um ensino acerca deste duplo sentido da vocação pastoral que faz toda 

diferença. Este verso diz que, quando ocorre o ato da “unção do Espírito/tomar 

posse/ser ordenado” à vocação que vem de Deus, aquele que é vocacionado é 

transformado em outra pessoa. É exatamente este ato “transformador” vindo do 

derramamento/unção/ordenação do Espírito Santo sobre o vocacionado de Deus 

que fará todo sentido no exercício pastoral. Este ato transformador não só significa 

(autoridade espiritual, poder, capacitação), mas também será o meio pelo qual o 

rebanho de Deus poderá discernir entre aqueles que Deus vocacionou e aqueles 

que se autovocacionaram. É por isso que foi dito anteriormente, conforme ensinou 

Jesus, que pelos frutos se conhece a árvore; deste modo, pelos atos pastorais, 

identifica-se se a vocação que vem de Deus ou não. É exatamente esta 

autoridade espiritual, fruto do ato de Deus ao vocacionar, que confere ao pastor a 

unção, o revestimento e a capacitação para cumprir a missão exclusiva do 

propósito daquele que vocaciona. É esta mesma autoridade que Jesus afirma ter 

recebido, nos céus e na terra. É esta autoridade pela qual Jesus expelia 

demônios, curava enfermos, realizava milagres, cumprindo cabalmente o 



propósito de Deus, a ponto de Jesus ter exclamado “Eu desci do céu não para 

fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou” (Jo 6.38). 

Isto quer dizer que o lado divino e exclusivo da vocação não anula as 

características humanas. Contudo, a verdadeira vocação pastoral será sempre 

identificada por meio dos seguintes elementos: Autoridade/unção/revestimento do 

Espírito Santo, testemunho/atos/conduta, fidelidade àquele que vocaciona, bem 

como a consciência clara e inequívoca de que a vocação pastoral exclusiva que 

vem somente de Deus transformam o vocacionado em outra pessoa, ao ponto 

desta, sob quaisquer condições, completar a carreira para a qual fora vocacionado 

por Deus. É importante dizer que o conceito “pastoral” aqui é figurado, dando o 

sentido de alguém que é vocacionado por Deus para realizar a exclusiva missão 

de cuidar e guiar do rebanho de Deus. Em 1 Samuel 13.8-14 há um episódio que 

vem se repetindo com muita frequência no contexto atual. Não há dúvida alguma 

de que Deus vocacionou a Saul, inclusive cumprindo todos os requisitos bíblicos 

da ordenação, sobretudo o da unção/revestimento do Espírito Santo. Entretanto, 

as características humanas, mediante os constantes equívocos e desejos 

pessoais de Saul inutilizaram o exercício fiel e divino de sua vocação pastoral. Em 

1 Samuel 13.11, há a prova da negligência de Saul, pois, preocupado mais com 

seu bem-estar ou com sua popularidade diante do povo, Saul meteu os pés pelas 

mãos, desobedecendo aquele que tanto vocaciona quanto é o único dono do 

rebanho. Cabe aqui lembrar também das palavras do apóstolo Paulo: “Porventura, 

procuro eu, agora, o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a 

homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo” (Gl 1.10). 3. O 

Conselho da igreja frente ao vocacionado. A segunda tarefa mais importante da 

vocação pastoral é exercida pelo Conselho da igreja local. Só para lembrar, a 

primeira tarefa é a de Deus quando, radicalmente, escolhe seus vocacionados. A 

tarefa do Conselho é a segunda mais importante porque é ele quem conhece o 

candidato; via de regra, é este mesmo Conselho quem formou espiritualmente o 

candidato. Diz-se isto com base, por exemplo, na Constituição da IPI do Brasil, 

conforme seu Artigo 44 que descreve a obrigação do Conselho da igreja examinar 

o candidato. Ninguém melhor do que o Conselho realizará tal exame pois, o 



candidato ao pastorado, obrigatoriamente, deverá ser membro da IPI do Brasil há 

pelo menos três anos. Então, é o Conselho quem conhece o candidato; é o 

Conselho quem, salvo exceção, batizou e professou a fé do referido candidato; é o 

Conselho quem conhece a história de vida, a família, o testemunho e até mesmo a 

maturidade cristã do candidato. Portanto, diante da pessoa que se disse 

vocacionada, o Conselho deverá obrigatoriamente cumprir os seguintes passos: 

3.1. Examinar a experiência religiosa do candidato. É fundamentalmente 

importante que o Conselho não dispense, em hipótese alguma, esse exame; e 

quando o fizer, não deve agir com parcialidade, ou seja, não deve considerar a 

“importância” ou não da família. Deve-se tomar duplo cuidado sobre pessoas com 

perfil desregrado, com desvio de caráter, rebeldia institucional e imaturas 

espiritualmente. Um bom critério para se avaliar a conduta moral bem como a 

maturidade espiritual é observar por exemplo, o testemunho que a igreja local tem 

do referido candidato. É, também, de bom tom observar se o referido candidato, 

tendo oportunidade, vem exercendo ou não, liderança na igreja local, por meio do 

exercício de ministérios, bem como seus respectivos desempenhos. Após esta 

etapa obrigatória, o Conselho encaminhará o candidato do Conselho ao 

Presbitério para que seja incluído ao programa para pré-candidatos ao curso de 

teologia. 3.2. Estabelecer meios de identificação da maturidade cristã. Um 

bom critério é comparar o testemunho do candidato ao que descreve a Palavra de 

Deus, conforme 1Tm 4.11-12: Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a 

tua mocidade; pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no 

procedimento, no amor, na fé, na pureza. Há no senso comum eclesiástico a 

noção de que a formação teológica irá corrigir os desvios apresentados pelo 

candidato. Talvez por isso é que temos tido tantas frustrações com candidatos ao 

Ministério Pastoral, pois é comum ocorrer transferência de responsabilidades: da 

igreja para o Presbitério, do Presbitério para a instituição teológica, e esta de volta 

para o Presbitério, que não vê outra saída a não ser a ordenação. Pior do que 

impedir uma vocação, é conduzir o ato administrativo do Presbitério de 

despojamento de um ministro, seja por abandono, disciplina ou renúncia do 

ministro. Quando isso ocorre, geralmente abrem-se feridas na família, nas igrejas 



por onde passou o ministro e na própria denominação que investiu na formação. 

3.3. Evitar precipitação no envio de candidatos. Conforme o critério de dons 

estabelecidos pela Palavra de Deus, é necessário que o Conselho procure ver no 

candidato algum tipo de dom que venha configurar necessariamente a vocação 

pastoral; veja, por exemplo: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros 

para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com 

vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a 

edificação do corpo de Cristo, Ef 4.11-12. O Conselho deve evitar absolutamente 

qualquer precipitação no envio do candidato ao Presbitério para exame e 

encaminhamento ao curso teológico. É de extrema importância que o Conselho 

reúna a família do candidato, quando necessário, e informe sobre as várias 

dificuldades pelas quais passa um candidato ao Ministério da Palavra e dos 

Sacramentos no período de seus estudos teológicos. É necessário que se informe 

ao candidato e à sua família sobre as renúncias que terá de fazer para conseguir 

cumprir as etapas de uma formação teológica. É igualmente importante que o 

Conselho da igreja local assuma o compromisso de cuidado espiritual sobre o 

candidato e, ao mesmo tempo, não se esquive do compromisso financeiro, 

principalmente quando tratar-se de candidato já casado(a) e com filhos. 3.4. 

Vincular a vocação do candidato à formação teológica da IPIB. Logo após a 

constatação do chamado pastoral do candidato, cumpridas todas as obrigações 

constitucionais, além da aplicação integral dos critérios deste manual, o conselho 

comunicará ao candidato que o mesmo deverá ser encaminhado para uma 

instituição de formação teológica oficial da IPIB. Todos nós precisamos nos 

lembrar de que somos uma igreja federativa, onde todos devem estar unidos para 

o mesmo bem comum. A formação pastoral deve ser uma responsabilidade 

partilhada: família, conselho, presbitério e instituição de formação teológica oficial 

da IPIB. Se estiverem unidos, com certeza o resultado final beneficiará a todos e, 

então, a missão de Deus de vocacionar pessoas chegará ao seu propósito 

estabelecido. A formação teológica do candidato será oferecida pela instituição de 

formação teológica oficial da IPIB, devido a vários aspectos. Primeiro, pela 

relevante e sólida identidade cristã baseada tradição reformada, a qual tem por 



natureza sempre se reformar mediante os pilares dos solas: Gratia, Christus, 

Fides e Scripturas. Segundo, uma vez que somos família presbiteriana 

independente, devemos valorizar todo esforço e investimento que fazemos para a 

formação de nossos filhos e filhas, futuros pastores e pastoras. Terceiro, pela 

relação de cuidado e acompanhamento dos candidatos em todas as etapas da 

sua formação teológica e prática pastoral, desde a admissão até à ordenação. 4. 

O Presbitério frente ao candidato ao ministério. O Presbitério, após realizar o 

referido exame do candidato, deverá submetê-lo a um período de um ano de 

acompanhamento ministerial, junto ao seu pastor e igreja, visando a confirmação 

do chamado pastoral. A pessoa com comprovada experiência de vida cristã, 

madura na fé, que exerça liderança em ministério da igreja, a juízo do Presbitério, 

poderá ser dispensada de submeter-se ao período de um ano de 

acompanhamento ministerial. Dentre as exigências feitas ao candidato neste 

período de avaliação, deverá incluir as seguintes: 1. Frequência efetiva nos cultos 

e demais atividades da igreja; 2. Desenvolvimento da vida devocional e 

evangelística, orientado pelo pastor; 3) Quando julgar necessário, o Presbitério 

deverá solicitar uma avaliação psicológica do candidato.  4. Leitura obrigatória, 

supervisionada pelo pastor da igreja, de literatura indicada pelo Ministério de 

Educação e Secretaria de Ação Pastoral, aprovado pela COMEX/AG. Ao 

presbitério e conselho caberá o cumprimento das disposições constitucionais da 

IPI do Brasil. Além do cumprimento constitucional, visando aferir inicialmente a 

maturidade cristã do candidato, é necessária a aplicação de questionário, 

conforme modelo elaborado pelo Ministério de Educação e Secretaria de Ação 

Pastoral, aprovado pela COMEX/AG. 4. Quanto à Localização da FATIPI. A 

Comissão foi informada pela Fundação Eduardo Carlos Pereira que a construção 

do edifício que abrigaria a FATIPI no Sítio Santa Izabel, depois do estudo de 

viabilidade e sustentabilidade recomendado pela AG de Poços de Caldas (2011), 

mostrou-se, neste momento e nas atuais circunstâncias, inviável e não 

recomendável para a localização da nossa Faculdade. Por isso, a comissão 

propõe a manutenção da FATIPI na Rua Genebra, voltado a atender 

prioritariamente a IPI do Brasil, com reconhecimento do MEC, até que a Fundação 



venda o Sítio Floresta e tenha recursos financeiros para buscar, se necessário, 

outro espaço para a localização da instituição. 5. Nova Estrutura Curricular da 

FATIPI: a) Ajustar a estrutura curricular da FATIPI para um período de formação 

em três anos, de ensino presencial, reconhecido pelo MEC. b) Levar em 

consideração o temário com ênfase na ação pastoral e no campo missional de 

acordo com o projeto de educação teológica aprovado pela Assembleia Geral de 

2005, realizada em Santo André, SP, vinculando a educação teológica com a 

expansão da igreja, agregando as disciplinas relacionadas a espiritualidade, 

Gestão Pessoal e Familiar, Gestão 

 Ministerial e Empreendedorismo, Novos Modelos Eclesiais, Missão e 

Evangelização, Novos Paradigmas da Missão, Plantação de Igrejas, Tecnologia 

da Comunicação e Novas Mídias Sociais. Aumentar a carga horária das seguintes 

disciplinas: Legislação Eclesiástica e Administração Eclesiástica. 

Responsabilidade de Elaborar a Nova Estrutura Curricular. A NEC - Nova 

Estrutura Curricular da FATIPI, deverá ser feita pelo NDE - Núcleo Docente 

Estruturante que legalmente, conforme o MEC, tem a autoridade e 

responsabilidade para fazer mudanças na estrutura curricular, ouvindo a 

Fundação Eduardo Carlos Pereira, o Ministério da Educação, a Secretaria de 

Educação Teológica e a Secretaria de Evangelização. Na criação da nova 

estrutura curricular atentar-se-á para o fato de que a mudança não aconteça 

apenas no nome das disciplinas, mas efetivamente na sua ementa e na 

concepção docente para a área, o que engendra a contratação de professores 

com perfil adequado e compromisso com sua comunidade de fé, 

preferencialmente da IPIB. A Fundação Eduardo Carlos Pereira e a IPIB deverão 

contratar assessoria especializada para orientar o encaminhamento do projeto 

pedagógico ao MEC. Prazos para Implantação das mudanças. Estruturar as 

mudanças, encaminhá-las ao MEC e ofertar o curso na nova matriz curricular em 

até 2017. 6. CURSO DE TEOLOGIA NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA - FATIPI-EAD. Proposta: abrir curso de Teologia por meio da 

modalidade Educação à Distância. Objetivo e considerações: A modalidade 

Educação à Distância objetiva garantir acesso ao curso de Teologia oferecido pela 



IPIB contemplando as necessidades de candidatos e candidatas que enfrentam as 

seguintes dificuldades: Logísticas: por residir em regiões e Estados distantes da 

sede da Faculdade de Teologia de São Paulo da IPIB, em seu curso presencial; 

Econômicas: por não dispor de recursos suficientes no que se refere à moradia, 

sustento, transporte e outras despesas que requer a vida em São Paulo; 

Familiares: por não poder deixar cônjuge e filhos numa eventual mudança para 

São Paulo ou então não dispor de condições suficientes para sustentá-los. 

Importante ressaltar que o curso na modalidade Educação à Distância atende o 

seguinte parecer: que o candidato seja formado pela IPIB. Com isto, valorizamos 

nossa identidade teológica, bem como a tradição reformada e necessidades 

próprias da IPIB. Critérios: 1) O curso de Teologia na modalidade Educação à 

Distância será coordenado e dirigido pela Faculdade de Teologia de São Paulo da 

Igreja Presbiteriana Independente do Brasil (FATIPI-EAD) e deverá ter a mesma 

matriz curricular do curso presencial e, consequentemente, o mesmo tempo de 

duração. Para todos os efeitos o curso da modalidade EAD, enquanto não obtiver 

o reconhecimento do MEC, não será considerado curso de graduação, devendo 

tal condição constar do contrato a ser firmado com os interessados. 2) O curso de 

Teologia da FATIPI-EAD terá reconhecimento oficial da Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil (IPIB) no que diz respeito à formação teológica e ao 

devido encaminhamento à licenciatura do candidato ou candidata ao Ministério da 

Palavra e dos Sacramentos. 2.1) O reconhecimento oficial da IPIB é somente para 

candidatos ou candidatas enviados por um dos respectivos Presbitérios da IPIB; 

2.2) As exigências para ingresso no curso de Teologia da FATIPI-EAD como 

candidatos e candidatas serão as mesmas para o curso presencial, conforme 

estipuladas no Manual do Candidato da IPIB; 2.3) A decisão acerca da formação 

teológica do candidato ou candidata, seja para o curso presencial da FATIPI ou 

para FATIPI-EAD, é exclusiva do Presbitério. 3) Neste momento, não dar os 

passos para o reconhecimento do curso de Teologia da FATIPI-EAD junto ao 

MEC. Tal possibilidade será avaliada posteriormente. 4) O curso de Teologia da 

FATIPI-EAD visa prioritariamente a formação teológica para o ministério pastoral, 

no entanto, será aberto à oficiais, liderança, membros e demais interessados, 



tanto da IPIB como de outras denominações cristãs. 5) A pessoa que cursar 

Teologia na FATIPI-EAD sem ser candidato ou candidata e, durante ou ao término 

do curso, sentir-se vocacionado e desejar dar os passos para a ordenação 

pastoral, deve iniciar o processo seguindo as exigências do Manual do Candidato. 

6) Para ingresso no curso de Teologia da FATIPI-EAD é necessária comprovação 

de conclusão de ensino médio. 7) Não haverá concessão de Bolsas institucionais 

(FATIPI e FECP) para o curso de Teologia da FATIPI-EAD. 8) Preferencialmente, 

os docentes do curso de Teologia da FATIPI-EAD serão os mesmos do curso 

presencial. 9) A Diretoria da Faculdade e da Fundação Eduardo Carlos Pereira, 

juntamente com o Ministério da Educação e Diretoria da IPIB devem acompanhar 

a formatação e a implantação do curso de Teologia da FATIPI-EAD e decidir sobre 

contratação de pessoas especializadas para seu devido funcionamento e 

orientações (pedagógicas, didáticas, técnicas e tecnológicas), sem as quais será 

impossível que o curso seja oferecido com qualidade e a contento. 10) Criar polos 

regionais a fim de possibilitar o contato e relacionamento dos candidatos e 

candidatas entre si e com professores e coordenadores do curso de Teologia da 

FATIPI-EAD, assim como desenvolver atividades presenciais obrigatórias e 

avaliações próprias da formação acadêmica. 10.1) A criação de um polo regional 

será estabelecida de acordo da demanda. 10.3) Todos os custos referentes à 

presença e participação nos polos (viagem, estadia, alimentação e outros) são de 

responsabilidade dos candidatos em parceria com seus concílios. 11) A instituição 

oficial de educação teológica da IPI do Brasil pode avaliar a estrutura curricular do 

egresso de curso superior para aproveitamento de disciplina (equivalência de 

crédito). 12) Tomar todas as medidas possíveis a fim de que o início do curso de 

Teologia da FATIPI-EAD seja, em até fevereiro de 2017. 7. Da Licenciatura: Art. 

47 - Os Presbitérios licenciam seus candidatos em prova para o ministério a fim de 

que sejam ordenados, depois de suficientemente evidenciados seus dons e 

vocação, e comprovada a sua graduação em curso teológico da igreja. Art. 48 - O 

Presbitério submeterá o candidato às seguintes provas: I - apresentação de 

monografia sobre tema da teologia reformada e exegese sobre texto bíblico, com 

parecer de uma das instituições teológicas da igreja; II - exame de experiência 



religiosa e dos motivos pelos quais aspira ao ministério; III - exame de suas 

convicções teológicas; IV - pregação de sermão. Parágrafo único - Os exames de 

que tratam os incisos “II”, “III” e “IV” devem ser feitos em sessão plenária do 

Presbitério..Art. 49 - A licenciatura, que será acompanhada cuidadosamente por 

um tutor nomeado pelo Presbitério, não durará menos de um ano, nem mais de 

três, e não poderá ser dispensada em caso algum. Parágrafo único - Durante o 

período de licenciatura, o candidato não poderá ser transferido para outro 

Presbitério. Art. 50 - Sempre que houver motivo justificável, o Presbitério poderá 

cassar a licenciatura, observado o devido processo legal. (Ordenamento 

Constitucional Existente, julho-2014). Regulamentação da Licenciatura - Proposta: 

Determinar a Comissão de Reforma da Constituição que contemple a necessidade 

de modificar as exigências da Licenciatura de forma que a mesma seja feita no 

âmbito do Presbitério, seguindo o já estabelecido pela Constituição, mas que 

neste período o(a) licenciando(a) cumpra as exigências acadêmicas estabelecidas 

pela igreja como um processo de continuação da formação para o exercício 

efetivo do pastorado. Justificativa. Considerando que a formação acadêmica será 

de três anos, propomos que a licenciatura seja um período de trabalho no campo, 

como também, um período de continuação da formação pastoral, obrigatória para 

o processo de ordenação ao Ministério da Palavra e dos Sacramentos. O 

cumprimento das leituras e demais atividades é obrigatório. A FATIPI emitirá 

parecer ao Presbitério sobre o aproveitamento do aluno quanto às leituras e às 

demais atividades. Na verdade, a licenciatura nesta modalidade é um período 

proativo e coordenado pela igreja e suas instâncias eclesiásticas na formação 

do(a) ministro(a). Algumas atividades sugeridas: a) Leituras obrigatórias 

supervisionadas, fornecidas pela FATIPI, com prestação de relatórios. b) Dois 

módulos presenciais. c) Pregação, no mínimo, uma vez por mês, em igreja do seu 

presbitério, onde não está licenciado, conforme possibilidades regionais. d) 

Preenchimento de avaliação específica preparada pela FATIPI e Secretaria de 

Ação Pastoral que deverá ser feita pelo conselho das igrejas visitadas e enviadas 

ao tutor e ao Presbitério. 8. Complementação de Curso. Art. 47 - Os Presbitérios 

licenciam seus candidatos em prova para o ministério a fim de que sejam 



ordenados, depois de suficientemente evidenciados seus dons e vocação, e 

comprovada a sua graduação em curso teológico da igreja.§ 1º - Os candidatos 

graduados por outras instituições teológicas deverão submeter-se a 

complementação de curso, conforme regulamentação da Assembleia Geral. 

Regulamentação Atual (julho de 2014): a) A expressão reciclagem vem do inglês 

recycle, que literalmente quer dizer repetir o ciclo, o conceito aqui é utilizado para 

designar o reaproveitamento de materiais beneficiados como matéria-prima para 

um novo produto. Entendemos que isto não é o que se procura com a , uma vez 

que esta palavra passa o conceito de reaproveitar algo usado em uma nova coisa, 

o que absolutamente não é o caso em tela; b) que a expressão complementação, 

vem de complementar, que segundo o dicionário quer dizer: completar, que é 

justamente o que pretendemos aqui, já que o candidato precisa complementar, 

completar seus estudos, para poder se qualificar ao ministério da IPIB, decide: 

aprovar a substituição do termo reciclagem por complementação. Item 2 decide: 

que os bacharéis em teologia, formados por seminários oficiais de igrejas 

protestantes históricas (presbiterianas, luteranas, congregacionais, metodistas, 

batistas e anglicanas) de nível superior e curso presencial com o mínimo de 2.400 

horas aula, deverão encaminhar seus pedidos de reciclagem, através dos seus 

presbitérios, à Faculdade de Teologia da IPI do Brasil, com cópias ao respectivo 

Sínodo e ao organismo responsável pela educação teológica da IPI do Brasil 

(Fundação Eduardo Carlos Pereira). Os alunos do curso de reciclagem deverão 

cumprir programa de 32 créditos, constituindo 20 créditos em núcleo básico e 12 

créditos complementares, sendo que cada crédito corresponde a 20 horas aula. O 

núcleo básico será obrigatório a todos os alunos do curso de reciclagem. Ele 

constará das seguintes disciplinas: História do Presbiterianismo (80 horas aula); 

Legislação Eclesiástica (40 horas aula); Exegese do Antigo Testamento (40 horas 

aula), Exegese do Novo Testamento (40 horas aula), Teologia Pastoral (80 horas 

aula); Teologia Sistemática (80 horas aula); Administração Eclesiástica (40 aula), 

totalizando 400 horas aula, ou seja, 20 créditos. As disciplinas complementares a 

serem cursadas serão definidas pela Faculdade de Teologia da IPI do Brasil, 

tendo em vista exame do histórico escolar apresentado pelos bacharéis em 



teologia. Os alunos elaborarão monografia e exegese de conclusão de curso 

segundo regulamentação da Faculdade de Teologia. O curso de reciclagem será 

cumprido através de provas e trabalhos, ou seja, em caráter não presencial. 

(Aprovado na AG de Poços de Caldas, 2011). 9. Regulamentação de 

Complementação de Curso (Lei Ordinária). Critérios de para o período de 

transição até a implantação da EAD. a) Com a implantação oficial do Curso de 

Teologia por Educação a Distância (EAD), determinar que a Comissão de 

Reforma da Constituição estude a forma de tornar sem efeito o Parágrafo Primeiro 

do Artigo 47, da Constituição da IPIB, que versa sobre a possibilidade de 

complementação de curso feito em outras faculdades de teologia. Justificativa: 

Com a implantação da EAD não haverá mais a necessidade de terceirizar a 

educação teológica e possibilitará cumprir o anseio de que a educação teológica 

seja feita na igreja, pela igreja e para a igreja;  b) Do período anterior à 

implantação da EAD e à mudança constitucional supracitada serão aceitos para o 

exame os Cursos de Teologia, de nível superior, nacionais ou internacionais, com 

o mínimo de 2.400 horas/aula; c) Os(as) candidatos(as) deverão encaminhar seus 

pedidos de complementação de curso através dos seus Presbitérios à Faculdade 

de Teologia da IPI do Brasil, com cópias ao respectivo Sínodo e ao organismo 

responsável pela educação teológica da IPI do Brasil (Fundação Eduardo Carlos 

Pereira). O pedido deverá vir acompanhado da seguinte documentação: Pedido 

oficial do Presbitério e cópia autenticada dos seguintes documentos: Carteira de 

Identidade, CPF, Certificado de Conclusão de Ensino Médio, Certificado de 

Conclusão do Curso de Teologia, Estrutura Curricular do Curso, todos os 

Programas das Disciplinas cursadas; Trabalho de Conclusão do Curso e Exegese 

de um texto bíblico; d) A inscrição só será efetivada com a comprovação de toda a 

documentação supra mencionada; e) o (a) candidato(a) poderá não ser aceito(a) 

caso no exame da documentação seja comprovada alguma irregularidade ou se a 

sua estrutura curricular for incompatível com o mínimo necessário de 50%, tendo 

como base a grade curricular da FATIPI; f) o(a) candidato(a) será avaliado(a) por 

uma banca composta por: um representante da Fundação Eduardo Carlos Pereira, 

um(a) docente indicado(a) pela FATIPI, o(a) secretário(a) de educação teológica, 



ou quem ele(a) indicar, o(a) ministro(a) da educação ou quem ele(a) indicar e o(a) 

representante do Sínodo na Comex, de onde vem o(a) candidato(a); g) haverá 

uma bibliografia básica elaborada pela FATIPI em parceria com o Ministério da 

Educação, Secretaria de Educação Teológica e Secretaria de Educação Pastoral; 

h)  o candidato fará prova oral e escrita; i) o exame escrito será presencial, 

constará de dez perguntas e terá duração máxima de quatro horas. O exame será 

elaborado, aplicado e corrigido pela instituição oficial de educação teológica da IPI 

do Brasil; j) na prova oral serão feitas dez perguntas tendo por base a bibliografia 

indicada; k) a média final para aprovação é 6 (seis). A média final será calculada 

com a soma da nota da prova oral e escrita, dividida por 2 (dois);  l) após os 

exames a banca indicará se o candidato foi aprovado ou se há necessidade de 

fazer complementação de curso e quais disciplinas deverão ser cursadas na 

FATIPI; m) a complementação de curso será cumprida através de provas e 

trabalhos, ou seja, em caráter não presencial e não assegurará ao aluno(a) o 

direito de obter o diploma de teologia da FATIPI reconhecido pelo MEC; n) para 

agilizar o processo poderá ser contratado profissional da área de educação 

teológica, que não seja do rol de professores da FATIPI, com formação mínima de 

especialização ou mestrado acadêmico, para ser o(a) orientador(a) do(a) aluno(a); 

o) todos(as) alunos(as) elaborarão monografia e exegese de conclusão de curso 

segundo regulamentação das leis da IPIB; p) caso não seja aprovado(a), o(a) 

candidato(a) só poderá se candidatar novamente, após 12 (doze) meses, pela 

última vez, a novo exame pela comissão; q) haverá uma taxa de inscrição para o 

exame no valor de uma mensalidade da FATIPI. Os casos omissos serão tratados 

pela Comex. 10. Para Seguir Pensando... Há alguns anos realizou-se no 

Seminário Teológico de Matanzas, Cuba, promovido pelo Conselho Latino 

Americano de Igrejas (CLAI) um dos vários encontros das famílias confessionais 

da América Latina. Naquela ocasião, tive o privilégio (Clayton) de coordenar um 

dos grupos de estudos, representando a Aliança de Igrejas Presbiterianas e 

Reformadas da América Latina (AIPRAL). O debate no grupo foi longo e produtivo. 

O grupo era composto por pessoas renomadas no mundo eclesiástico e nos 

concílios mundiais. O tema era famílias confessionais reformadas. Daquele 



encontro ficou viva na minha memória o que o grupo recomendou ao plenário, que 

até hoje é um marco norteador do meu ministério, e que passo a esta assembleia 

para seguir pensando: ...igrejas reformadas, por tradição, devem constantemente 

estar se reformando, pois o lema da reforma cunhado no Sínodo de Dordrecht na 

Holanda é “ecclesia reformata et semper reformanda est”. As igrejas e instituições 

da histórica reforma que se recusarem a reformarem-se, com o passar do tempo, 

perderão sua incidência na sociedade, esvaziar-se-ão, e por fim, deixarão de ser 

parte importante da historia atual e ocuparão, apenas as páginas dos livros de 

Historia Eclesiástica. Foi corajosa a AG, reunida na cidade de Assis, SP, a 

afamada Antioquia da Sorocabana, quando tomou a decisão de nomear uma 

comissão de reforma da educação teológica. Quero parabenizar os delegados(as) 

daquela AG. Nós da Comissão reconhecemos os nossos limites e as nossas 

fragilidades. Mas, não nos apequenamos diante do desafio que nos incumbiu a 

AG, pois a igreja é do Senhor Jesus, nós somos apenas servos e servas. Que a 

Trindade Santa que iluminou os concílios das igrejas durante a história, mas uma 

vez, clareie os nossos passos nas sendas escuras dos pensamentos humanos, 

iluminando-nos com a luz da vontade divina, para podermos decidir o melhor para 

este ramo da igreja de Cristo nesta terra, a nossa querida IPI do Brasil, a quem 

amamos e serviços com todo o nosso coração. A Trindade Santa toda a glória! 

Pela Comissão, Botucatu, SP, 20 de julho de 2014. Rev. Clayton Leal da Silva - 

Relator. Aprovadas, a leis ordinárias contidas neste  documento entram em vigor a 

partir de 1 de fevereiro de 2015. Os casos omissos serão tratados na Comex da 

AG. Também foram aprovadas as seguintes propostas da Comissão de Reestudo 

da Educação Teológica: a) Que a Secretaria de Ação Pastoral, juntamente com a 

diretoria da Igreja elabore um código de ética pastoral, para ser apresentado na 

próxima AG, a fim de ser aprovado como lei ordinária; b) Que a Secretaria de 

Ação Pastoral juntamente com a diretoria da Igreja elabore um texto delineando as 

funções e as atividades do tutor eclesiástico, para ser apresentado na próxima 

AG; c) Que a Secretaria de Ação Pastoral, juntamente com a diretoria da Igreja e 

instituição oficial de educação teológica da IPIB, estudem possibilidades e ações 

que promovam o despertamento vocacional. VOTO CONTRÁRIO: Registra-se 



voto contrário da Revª. Sue'Hellen Monteiro de Matos, Sínodo Oeste Paulista 

referente ao Item 5 – Nova Estrutura Curricular da FATIPI. Ato contínuo, o Rev. 

Gilbean apresentou a Campanha de 40 dias de jejum e oração em favor do 

Proclame 2014. SUSPENSÃO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 12h30 

para o almoço com oração pela Presbª. Sandra Mara. REINÍCIO DA SESSÃO: A 

sessão foi reiniciada às 14h30 com oração pela Revª. Sue'Hellen Monteiro. 

DECISÕES: AG 06/14 - Da Secretaria Geral, encaminhando para apreciação, o 

Livro de Atas do Sínodo São Paulo, decide: Aprovar com as seguintes 

observações: 1. Atas 1 e 2 não numeradas, conforme prescrições das “normas 

para elaboração de atas, item III, do livro de ordem e constituição da IPIB. 2. Na 

página 09, linha 8, omite-se a data de nascimento do Presbítero Cleber Carvalho 

Coelho; para fins de registro em cartório, movimentação de conta bancária e 

outros fins civis, se faz necessário todos os dados pessoais dos integrantes da 

Diretoria. 3. Página 17, consta planilha com espaços vazios entre linhas, passíveis 

de inclusão de novas palavras e/ou frases. 4. Páginas 18 a 26, as margens à 

direita das folhas estão fora do padrão estipulado no capítulo C: configuração de 

páginas para impressão do manual de normas para elaboração de atas do livro de 

ordem da IPIB. 5. Página 10 e 27, não observância do item 7 do capítulo A: 

formatação do texto de ata, do manual de normas para elaboração de atas do livro 

de ordem da IPIB: “O uso do traço diagonal para espaços de linhas deixados em 

branco numa folha é obrigatório, como processo do tradicional livro. 6. As atas 

poderiam ser resumidas, sem comprometer a clareza e a precisão dos registros. 

Se fazem desnecessárias transcrições e cópias na íntegra dos documentos, 

apenas parecer da comissão. Documentos originais devem ficar arquivados na 

secretaria do Sínodo. AG 08/14 - Da Comissão Interventora do Sínodo Sul de São 

Paulo, encaminhando Recurso de apelação de processo. Recorrentes: Rev. Luiz 

Cândido Martins e IPI Árvore Grande. Recorrido: Presbitério Votorantim. Passa-se 

a sessão privativa. Em obediência ao art. 57 do Código Disciplinar da IPI do Brasil, 

O Rev. Paulo César, relator, apresenta seu voto de admissibilidade ao recurso de 

apelação impetrado pelo Rev. Luiz Cândido, que se faz representado pelo Rev. 

Lázaro Sobrinho, pastor e advogado, através de procuração registrada no 



Tabelião de Notas e de Protesto de Votorantim que faz a defesa do apelante. O 

Presbitério de Votorantim se faz representado pelo Rev. Roberto Viani, pastor e 

advogado, através de procuração registrada no Tabelião de Notas e de protesto 

de Votorantim que faz a réplica do apelado. O Rev. Lázaro Sobrinho faz a tréplica 

do apelante. Em seguida, o Relator, Rev. Paulo César, dá o Voto de Mérito 

conforme segue: RECURSOS DE APELAÇÃO 01 e 02/2014. APELANTE: REV. 

LUIZ CANDIDO MARTINS. APELADO: PRESBITÉRIO DE VOTORANTIM. 

ORIGEM: COMISSÃO INTERVENTORA DO SÍNODO SUL DE SÃO PAULO. 

RELATÓRIO: Tratam-se de apelações impetradas pelo Rev. Luiz Cândido Martins, 

que, inconformados com as r. decisões do Presbitério de Votorantim que 

dissolveram as relações pastorais entre o Rev. Luiz Cândido e a IPI de Árvore 

Grande, decretou intervenção na referida igreja e no segundo processo, procedeu 

a deposição do ministro de seu ofício. Também, devido a alegação de vício 

insanável na composição do Conselho da Igreja, encerra o processo disciplinar 

contra o Rev. Jonas Gonçalves, sem resolução de mérito. Desta maneira, suplica 

pela reforma da r. sentença alegando, em síntese, que, não houve vício insanável, 

que o acusado, Rev. Jonas deveria ser punido por seus atos, que o vínculo 

pastoral entre ministro e igreja deve ser restaurado, com a quitação das côngruas 

que deixaram de ser pagas, e que o Rev. Luiz Cândido deve ser restaurado ao 

seu ofício. Destarte requer que o recurso seja provido, com a reforma da sentença 

proferida. A citação foi valida, os ritos da instrução foram seguidos e a sentença 

regularmente prolatada. Este é o relatório. DA ADMISSIBILIDADE: O presente 

recurso é tempestivo. Não há, como alegado nas contrarrazões do recurso, falta 

de interesse de agir por parte do impetrante, pois o mesmo foi parte no processo 

disciplinar sendo atingido pela sentença proferida. Também não há ilegitimidade 

de partes, uma vez que o recorrente figura como parte na ação disciplinar original, 

sendo naquele momento parte legítima para oferecer a denúncia. Também estão 

presentes os requisitos do Artigo 53, § 1º: São razões suficientes para a apelação 

qualquer irregularidade prejudicial à defesa, erro, injustiça ou prejuízo manifestos 

no correr do processo. Não há que se falar também em nulidade por não ter sido 

respeitado o recesso forense, conforme alegado pelo procurador de uma das 



partes. Deve-se ter em mente que somos uma organização eclesiástica e não 

judicial. O recesso forense existe dentro do poder judiciário brasileiro para que os 

advogados possam ter um período de descanso, uma vez que, nesta 

oportunidade, os prazos ficam suspensos. Porém, como dito acima, não estamos, 

como organização religiosa, sujeitos as regras judiciarias, pois não somos um 

órgão judicial, portanto seria descabido aceitarmos a hipótese de recesso forense 

em um processo que é absolutamente eclesiástico. Ademais, o nosso Código 

Disciplinar, em seu artigo 28, §1º, ao facultar a constituição de um procurador não 

determina que este deverá ser advogado. É inegável que existe entre os membros 

da igreja pessoas com grande conhecimento do processo disciplinar eclesiástico e 

das leis da Igreja. Como a Igreja exerce jurisdição apenas espiritual sobre seus 

membros poderia um réu, perfeitamente, nomear um procurador com grande 

conhecimento das normas da igreja para sua defesa. Assim sendo, conheço o 

recurso, porquanto atendidos os pressupostos legais de admissibilidade. DA 

COMPETÊNCIA E DA METODOLOGIA DESTE VOTO: Considerando que o 

Sínodo está sob intervenção desta AG e a Comissão interventora propôs que esta 

Assembleia conheça e julgue o recurso, inclusive, pedindo intervenção desta no 

Presbitério, em conformidade com o parágrafo 2º, do artigo 20 do CD, resta 

evidenciada a competência deste Concílio para o referido julgamento. Como este 

recurso é extremamente complexo, constando de várias partes, com decisões e 

comportamentos distintos por parte dos envolvidos, resolveu-se adotar como 

sistemática de trabalho, para conseguir deixar o mais claro possível o 

comportamento e responsabilidade atribuída a cada um dos entes, a analise 

individual, por tópicos, de cada um deles.  Ademais, como o segundo recurso de 

apelação, movido pelo Rev. Luiz Cândido contra o Presbitério de Votorantim, está 

intimamente relacionado ao primeiro processo, optou-se por tratar os dois de uma 

vez, em uma única sentença, em entendimento ao principio da economia 

processual. Ao final, estarão as sanções a serem aplicadas a cada um dos 

envolvidos. DA QUEIXA  CONTRA O REV. JONAS GONÇALVES: O Conselho da 

IPI Árvore Grande e o Rev. Luiz Cândido, apresentaram queixa junto ao 

Presbitério Votorantim devido a questões envolvendo o aluguel da propriedade da 



Igreja ao Colégio Ativo, que tem como administradores, o Rev. Jonas e sua filha. 

Segundo o alegado, o Colégio não teria realizado alguns procedimentos previsto 

em contrato, como a contratação de seguro predial, obtenção de AVCB e 

manutenção de material cedido pela igreja a escola. Alegam também que não 

conseguem acesso aos dados financeiros do colégio, para confirmarem se a 

porcentagem do lucro a que teriam direito está realmente sendo paga. Ademais, 

são mencionados diversos problemas de relacionamento entre os Revs. Jonas e 

Luiz Cândido, com troca de ofensas entre ambos. O “ponto alto” deste 

relacionamento se deu com a instalação de câmeras de segurança por parte da 

escola e que foi interpretado pelo Conselho e seu pastor como câmeras para 

“espionar” as reuniões do Conselho e as atividades da Igreja. O Colégio alega que 

são somente para proteção do patrimônio. O Rev. Luiz Cândido por iniciativa 

própria, e sem autorização de ninguém, retira o equipamento de filmagem, o que 

leva a um processo judicial onde o Colégio recebe liminar para reinstalar as 

câmeras. E para agravar ainda mais a situação, após uma discussão, o Rev. 

Jonas e sua filha registram Boletim de Ocorrência em uma delegacia da cidade, 

conforme carreado nos autos, contra o Rev. Luiz Cândido por calúnia, injúria e 

difamação. Diante da queixa, o Presbitério de Votorantim, após realizar os tramites 

determinados pelo Código Disciplinar, decide instaurar processo contra o Rev. 

Jonas para averiguar os fatos. Porém, a Comissão Processante extinguiu o 

Processo, sem resolução de mérito, por entender que houve uma nulidade 

absoluta, uma vez que foi detectado durante o transcorrer do processo que havia 

no Conselho um presbítero eleito de maneira ilegal. Cristalino está que as 

denúncias que originaram o Processo Disciplinar não são de competência da 

Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. O que temos diante do quadro aludido 

são duas pessoas jurídicas que não se acertavam contratual e comercialmente. 

Deveriam ter buscado outras formas de mediação de conflito, como por exemplo, 

um arbítrio, forma esta muito utilizada hoje para resolver problemas comerciais 

sem necessidade de recorrer à via judiciária. Não podemos perder de mente nesta 

discussão que, de acordo com o Artigo 1º do Código Disciplinar, a Igreja tem 

autoridade, recebida de Cristo, para exercer poder disciplinar sobre seus membros 



professos, oficiais e concílios. Neste sentido a Constituição da IPIB no caput do 

seu Art. 8º, é taxativa ao determinar que a autoridade da Igreja é inteiramente 

espiritual. O Colégio que aluga as dependências da Igreja, não tem nenhum 

vínculo com a denominação, desta maneira não está jurisdicionado a ela, não 

fazendo parte dos entes elencados no artigo 1º do Código Disciplinar. Assim 

sendo, é lógico aferirmos que não cabe a IPIB se envolver nas demandas entre a 

Igreja Local e o Colégio, no que diz respeito a seguro, AVCB, etc, pois este não 

faz parte de seu escopo como organização religiosa e também o colégio não esta 

sob a sua autoridade. Por outro lado, o Colégio pertence a um pastor da IPIB, que 

mesmo sob disciplina eclesiástica, continua jurisdicionado a ela como ministro e 

como tal deve manter comportamento compatível com a prática do evangelho, 

neste sentido assim legisla a Constituição da IPIB em seu artigo 35, caput: Art. 35: 

“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 comprovada piedade e consagração” (grifo nosso). Sob 

este prisma é que deve ser examinada toda esta questão, pois o que nos cabe é 

saber se o comportamento do referido ministro, diante de todo o problema gerado 

no relacionamento entre Colégio e Igreja tem seguido o que preceitua o artigo 

citado acima. Neste relatório, diante do que está contido nos autos, não podemos 

taxativamente chegar a uma conclusão, uma vez que o processo foi extinto sem 

julgamento de mérito, não sendo as apurações levadas a cabo por parte da 

Comissão Processante. Porém existem indícios, na própria sentença da Comissão 

Disciplinar, de que o Rev. Jonas teve comportamento diverso ao determinado no 

texto constitucional e que se enquadra dentro do legislado nos artigos 5º e 6º do 

Código Disciplinar, a saber: Art. 5º - 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. 6º - 

Consideram-se ofensivos à paz e unidade da Igreja, dentre outros, a insubmissão 

às autoridades eclesiásticas, 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. Para que possamos comprovar o 



aqui citado passamos a transcrever trecho do voto da Comissão Processante, 

registrado na ata da Reunião Extraordinária do Presbitério de Votorantim realizada 

em 30 de Janeiro de 2014, que versa sobre o comportamento do Rev. Jonas: “A) 

É inegável e irrefutável, além de público e notório, o relacionamento problemático, 

intempestivo, ácido, corrosivo e destrutivo entre dois ministros da IPI do Brasil, 

que compõem o quadro de obreiros do Presbitério de Votorantim: Rev. Jonas 

Gonçalves e Rev. Luiz Cândido Martins; B) Não buscou, (Rev. Jonas), meios 

suasórios para dirimir os conflitos com o Rev. Luiz Cândido Martins. Não buscou, 

também, auxílio do Presbitério de Votorantim para amenizar essas contendas, 

antes, optou por caminhos que trouxeram e trazem, desdobramentos de extrema 

complicação para a convivência do Concílio e da IPI de Árvore Grande. Optar por 

meios judiciais civis trazem grande desconforto para a Igreja, bem como 

dificuldades financeiras e péssimo testemunho cristão para a sociedade em geral; 

C) Sem discussão do mérito, a Comissão Processante apurou que há indícios de 

irregularidades na contratação da apólice de seguros e a obtenção do AVCB. 

Esses itens merecem uma devida apuração; D) A Comissão Processante também 

observou que pairam dúvidas a respeito das transações para a obtenção dos 

direitos de administrar o que era a Escola Árvore Grande e hoje é o Colégio Ativo 

Educacional LTDA ME. O assunto merece, também uma devida apuração. 

Parecer da Comissão Processante: Que o Rev. Jonas Gonçalves permaneça sob 

a atual disciplina, aplicada pela Assembleia Geral da IPI do Brasil, até que esses 

fatos sejam apurados. Diante de todo este quadro desenhado, fica claro que a 

Comissão Processante se equivocou ao extinguir, sem resolução de mérito, o 

processo contra o ministro, pois, uma formalidade não poderia gerar nulidade. O 

alegado nos autos do processo  é que o Conselho estava exercendo suas funções 

de maneira ilegal, uma vez que haveria um presbítero eleito irregularmente o que 

tornariam nulas todas as decisões e atos do Conselho da Igreja. Ora, pelo nosso 

ordenamento jurídico, formalidade não gera nulidade, conforme preceitua o Artigo 

24, § 4º, que assim determina: Nenhum órgão da Igreja poderá deixar de apreciar 

ou dar seguimento à queixa ou denúncia em razão de vício formal ou de 

incompetência funcional, devendo, para eficácia da disciplina eclesiástica, 



promover as correções necessárias ao conhecimento, processamento ou 

encaminhamento da representação, queixa ou denúncia ao órgão competente. 

Destarte, mesmo que o voto do presbítero, que supostamente estaria participando 

do Conselho de maneira irregular, fosse descartado, o restante dos Presbíteros 

teriam legitimidade e maioria de votos para proceder a denúncia. Também o artigo 

supra citado fala em incompetência funcional, ou seja, mesmo que não houve 

competência pela função exercida a queixa não poderia deixar de ser conhecida. 

Portanto não há nulidade processual neste quesito que venha a obstar a análise 

deste recurso. A intenção do legislador ao introduzir este princípio em nosso 

Código Disciplinar é evitar que uma ação deixe de ser tomada porque uma 

formalidade não foi seguida. Como Igreja de Cristo devemos sempre, em primeiro 

lugar, buscar o que é melhor para o Reino de Deus, inclusive na resolução de 

conflitos e correção de comportamentos falhos. Deixar que uma formalidade faça 

com que escândalos, erros ou faltas não sejam removidos ou corrigidos 

definitivamente é desvirtuar o poder disciplinar da Igreja, conforme contido nos 

artigos 2º e 3º do Código Disciplinar. Se no transcorrer das apurações, a 

Comissão Processante identificou uma irregularidade que merecia cuidado, 

deveria ter notificado a Comissão Executiva do Presbitério para que tomasse as 

medidas cabíveis e continuar com seu trabalho de apuração da denúncia original. 

A verdade é que a Comissão Processante perdeu seu foco e acabou se desviando 

de sua finalidade precípua que era apurar o comportamento do Rev. Jonas. Como 

o Processo foi extinto sem resolução do mérito, não se chegou a fundo na análise 

da queixa impetrada, ficando prejudicada a ordem dos atos processuais 

subsequentes. Desta maneira é mister que a sentença seja reformada, anulando a 

extinção sem resolução de mérito, devendo os atos processuais serem refeitos e 

que sejam apurados os atos e o comportamento do Rev. Jonas Gonçalves, tendo 

como fulcro o Artigo 60 do Código Disciplinar, que assim versa: Art. 60: “A decisão 

do concílio superior poderá confirmar, derrogar, ou revogar a sentença, ou ainda 

mandar proceder outro julgamento”.  DO PROCESSO CONTRA O REV. LUIZ 

CÂNDIDO MARTINS: Durante a apuração dos fatos relativos ao Rev. Jonas 

Gonçalves a Comissão Processante se deparou com supostas irregularidades 



cometidas pelo Rev. Luiz Cândido enquanto pastor da IPI Árvore Grande. Em 

virtude da situação encontrada pela Comissão Processante esta propôs a 

dissolução do vínculo pastoral entre o ministro e a Igreja Local, com suspensão 

dos pagamentos das côngruas pastorais, intervenção no Conselho da Igreja e 

abertura de processo disciplinar contra o ministro, o que foi aprovado pelo 

Presbitério. Após encerrar o processo disciplinar contra o Rev. Luiz Cândido o 

Presbitério decidiu pela sua deposição e exclusão. Ao analisarmos os 

procedimentos adotados pela Comissão Processante nos deparamos com uma 

situação de nulidade processual, pois a Comissão adotou a princípio o rito 

ordinário para os trabalhos, conforme determina o Código Disciplinar, porém com 

o não atendimento do Rev. Luiz Cândido a convocação por parte da comissão, 

esta converte o procedimento em sumário, porém na sessão de julgamento, com a 

presença do Rev. Luiz Cândido para se defender, retoma o rito em ordinário. Em 

primeiro lugar, devemos ter em mente que o Código Disciplinar em seu artigo 30, 

inciso II, é taxativo ao determinar que, quando o acusado for oficial da igreja ou 

concílio, o rito será ordinário. Essa não é uma opção, mas sim uma determinação 

da legislação. Desta maneira, mesmo com o não comparecimento para defesa, 

quando o processo for contra oficial da Igreja, o rito deverá permanecer o mesmo, 

como é especificado no códex legal.  Agrava o fato ainda, a situação de o rito ser 

alterado de ordinário para sumário e novamente para ordinário. Processualmente 

é impossível se ficar mudando de um rito para o outro, de acordo com as 

circunstâncias. Quando um rito é determinado, ou mudado, nas situações em que 

o Código assim prevê, deve ser mantido até o final da instrução processual. Não 

se pode falar também em mero vício formal, como o que foi discutido acima, pois 

não se está diante de questão de um ato formal, mas sim da própria essência do 

processo que é o rito adotado, que determinará todo o procedimento adotado na 

instrução processual. Desta maneira, diante da nulidade gerada pela inadequância 

do rito processual, não se pode entrar no mérito da ação. Destarte, a única 

solução adequada diante do ocorrido no processo é a anulação dos atos 

praticados, devendo ser refeitos na integra. Desta maneira perde a eficácia a 

deposição e exclusão do Rev. Luiz Cândido do quadro de ministros da IPIB, 



devendo imediatamente ser reconduzido a seu ofício. Todavia, como existem 

indícios de falta por parte do ministro, e o Processo Disciplinar deverá retomar 

desde o seu início, agora com a adoção do rito correto, é prudente e necessário 

que se aplique o disposto no artigo 33 do Código Disciplinar, a saber: Art 33: “O 

concílio poderá suspender preventivamente o acusado na oportunidade do artigo 

27, sem que essa medida constitua penalidade”. Assim sendo, o ministro deverá 

ser suspenso de suas atividades pastorais até o término do processo disciplinar. 

Em segundo lugar, relativo ao término da relação pastoral entre o ministro e a 

Igreja local, não podemos nos esquecer de que, em nosso sistema, quem 

comissiona o ministro para o pastorado de uma Igreja Local é o Presbitério (Art 55 

da Constituição da IPIB). Portanto a capacidade de comissionar é exclusiva do 

Presbitério. Fazendo o caminho inverso de pensamento, é prerrogativa do 

Presbitério também encerrar o comissionamento de ministro em uma Igreja 

quando este achar conveniente o fazer. Assim sendo, trata-se de mero ato 

administrativo o comissionamento ou dissolução das relações pastorais, quando o 

ministro é comissionado em uma Igreja Local. Vale destacar que, quando alguém 

não concorda com uma decisão administrativa de um concílio, deve-se valer de 

recurso próprio para este fim, e que está contido no artigo 73 da Constituição da 

IPIB, o que não ocorreu no caso em tela. Por outro lado, embora não estando 

escrito em nenhum de nossos códex legais, devemos nos valer dos costumes e, 

principalmente, dos princípios cristãos para tratarmos da questão da suspensão 

das côngruas pastorais por parte do Presbitério. Quando um ministro é 

comissionado para o pastorado de uma Igreja, está assumindo com ela o 

compromisso que, por um determinado período de tempo, no máximo um ano, 

cuidará do rebanho de Deus naquele lugar. No caminho inverso a Igreja, ou o 

Presbitério, estão assumindo o compromisso de que sustentarão dignamente o 

obreiro enquanto este pastoreia a comunidade. A partir do momento em que este 

compromisso é assumido o pastor se planeja para contar com o sustento naquele 

determinado período de tempo, principalmente aqueles que exercem o pastorado 

em tempo integral e que dependem financeiramente exclusivamente do que 

recebem a título de côngrua. Não podemos nos esquecer de que, normalmente, o 



pastor tem família, filhos para criar, contas a pagar e não pode, de uma hora para 

outra, se ver sem nenhuma fonte de sustento, principalmente quando havia um 

compromisso assumido por um determinado período de tempo. O Presbitério tem 

a competência para dissolver os vínculos ministeriais de um pastor com uma 

Igreja local, mas quando isso é feito dentro do período de comissionamento. 

Cristalino está que o ministro deverá receber os valores a que tem direito até o fim 

do compromisso. Fazendo uma singela comparação, é como se o ministro ao ser 

comissionado pelo Presbitério para o pastorado em uma Igreja local, estivesse 

assinando um contrato tácito, com a Igreja Local ou o Presbitério, pelo período de 

um ano, no qual receberá um valor mensal pela assistência espiritual prestada, o 

que, aliás, é a definição de côngrua dada pelo Dicionário da Língua Portuguesa. 

Desta maneira o Presbitério deverá manter o compromisso financeiro assumido 

com o seu ministro e fazer o acerto das côngruas vencidas e vincendas. Se o 

Concílio não tiver condições financeiras de quitar os valores, deverá haver 

negociação entre o Presbitério e o ministro para o acerto parcelado das mesmas. 

DA SITUAÇÃO DA IPI ÁRVORE GRANDE: Foi constatado no exame dos autos do 

processo que existiram várias irregularidades praticadas pelo Conselho da IPI 

Árvore Grande. Iniciando, nos deparamos com o descuido com que as atas e atos 

da Igreja foram tratados. O próprio Conselho confessa que não tem como saber 

quando o irmão que foi eleito presbítero teria sido recebido como membro, pois 

não consta em nenhuma ata o registro de seu recebimento. Ora é função 

constitucional do Conselho manter em ordem suas atas, aprová-las com ou sem 

observação e principalmente registrar todos os atos realizados pelo Conselho, 

ainda mais no que diz respeito ao recebimento de membros. Este comportamento 

demonstra não só descuido do secretário do Conselho, mas também de todo o 

Conselho que falhou ao aprovar as atas sem o registro do membro recebido.  

Continuando, mesmo contra todos os indícios que apontavam para o fato do irmão 

em questão não ter ainda o tempo mínimo como membro da IPI do Brasil, de 

acordo com o disposto no artigo 59, § 1º, alínea C, o Conselho homologa a eleição 

e lhe dá posse, descumprindo assim o preceito constitucional. Houve também 

outro caso com este mesmo problema, quando uma irmã foi eleita diaconisa sem 



ter o tempo mínimo necessário para ser eleita para o ofício diaconal.  Ainda nesta 

seara, constata-se que um membro da igreja, ainda menor de idade, foi eleita 

como diaconisa pela Assembleia, em descumprimento flagrante ao legislado no 

artigo 64, parágrafo único, alínea B, mas mesmo assim o Conselho homologa sua 

eleição e lhe dá posse. Devemos deixar claro aqui que, embora o pastor seja o 

Presidente da Assembleia, e a ele cabe dar as orientações para os procedimentos 

adotados em suas reuniões, quem homologa a eleição e dá posse aos eleitos é o 

Conselho da Igreja. Desta maneira o Conselho não pode se escusar e jogar a 

culpa apenas sobre o pastor, pois ele também é responsável pela concretização 

do erro. Assim sendo, deve assumir sua responsabilidade nesta situação. Como 

constatado nos autos, a IPI de Árvore Grande passou por um processo de perda 

de membros nos últimos anos. Deixou de ter aproximadamente 100 membros para 

os atuais cerca de 12. Novamente, atribuir toda a responsabilidade ao pastor da 

Igreja é fugir da responsabilidade. O Conselho administra a Igreja junto com o 

Pastor, que é mais um de seus membros, e se detectaram que havia problemas 

que estavam levando ao esvaziamento da Igreja, deveriam ter tomado 

providências para contê-los. Inclusive, se detectaram que o problema está na 

maneira como o pastor conduzia a Igreja, deveriam ter promovido a sua 

substituição. Se não o fizeram, foram negligentes em suas funções 

administrativas. Também não adianta falar que o pastor impunha a sua presença, 

pois em nosso sistema quem define o pastorado e convida o pastor para a Igreja é 

o Conselho. Indo adiante, é notório que o Conselho não consegue gerir o contrato 

com o Colégio Ativo, que aluga suas dependências. Ficou nítido durante o exame 

dos autos que o Conselho está enfraquecido e não consegue desta maneira, fazer 

valer os seus direitos no relacionamento com o Colégio. Diante deste quadro, e 

com o descomissionamento do Rev. Luiz Cândido o Presbitério foi obrigado a 

intervir na Igreja. Porém, é necessário ir adiante com a supervisão da comissão 

interventora do Presbitério na intervenção da Igreja local, gerenciando o 

relacionamento com o Colégio e, principalmente, apurar se a referida Igreja ainda 

mantém os requisitos constitucionais para ser uma Igreja organizada ou se deveria 

se tornar uma congregação. DO PRESBITÉRIO DE VOTORANTIM: Após 



analisarmos todas as situações que foram exaustivamente descritas até aqui, 

devemos nos debruçar sobre a situação do Presbitério de Votorantim. Ao 

analisarmos o conteúdo dos autos a nós encaminhados, fica claro que o 

Presbitério de Votorantim não se encontra em condições de julgar novamente os 

processos que deverão ser refeitos. A maneira como as coisas foram conduzidas 

demonstra que houve parcialidade no julgamento, situação que poderia se repetir. 

Devemos também ter em mente que o Presbitério tem culpa em toda a situação 

que ocorreu na IPI Árvore grande, pois falhou no seu dever constitucional de 

fiscalizar os atos do Conselho. Neste sentido, a própria Comissão Processante 

que investigou o comportamento do Rev. Luiz Cândido, assim se manifesta: “A 

Comissão Processante, no desenvolvimento de suas atividades, notou, ao 

examinar os Livros de Atas do Conselho da IPI de Árvore Grande, que o 

Presbitério de Votorantim, tem sido relapso ao examinar os Livros de Atas daquele 

Conselho, fato que leva a concluir que isto ocorre com extrema frequência. Sendo 

assim, o Concílio deve diligenciar para que as suas atividades sejam executadas 

com zelo, cuidado, e responsabilidade com as orientações Constitucionais da IPI 

do Brasil”. Após a própria comissão, composta por membros do Presbitério, ter se 

manifestado desta maneira em seu relatório, não há muito mais o que ser dito 

sobre este tópico. Mas podemos aprofundar ainda mais a análise da desídia com 

que o Presbitério vem tratando de suas atribuições quando olhamos a situação 

dos membros da IPI de Árvore Grande. É óbvio que a perda de membros por parte 

daquela Igreja não aconteceu de uma hora para outra, mas sim, foi uma situação 

que foi perdurando ao longo dos últimos anos. Ora, o Presbitério deveria ter 

identificado o que estava ocorrendo na Igreja e intervido na situação. Vale lembrar 

que, anualmente, as Igrejas devem apresentar suas estatísticas ao Presbitério, 

que nomeia uma comissão para examinar os dados. Ao detectar o problema 

deveria ter agido, mas assim não o fez. Também causa-nos estranheza como uma 

comunidade com aproximadamente 12 membros pode ainda ser considerada uma 

Igreja. Com 12 membros a comunidade é capaz oferecer condições de 

estabilidade quanto ao número de membros, ter membros aptos para exercer o 

oficialato e ser autossuficiente financeiramente, conforme preceitua o artigo 11, § 



2º de nossa Constituição? Fazendo uma aferição, talvez venha dessa situação a 

eleição de oficiais irregularmente por parte da Assembleia da Igreja. Cabe ao 

Presbitério analisar toda esta situação e intervir quando necessário, inclusive 

retornando a Igreja a condição de Congregação, quando demonstrado que os 

pressupostos constitucionais não são mais preenchidos pela comunidade. Isso 

nos leva a outro questionamento. Será que não existem no Presbitério outras 

comunidades com o mesmo problema? É preciso uma apuração a fundo da 

realidade das Igrejas daquele Presbitério, o que atualmente, com o que tem 

ocorrido no Concílio, não é possível fazer. Outro assunto a ser tratado é sobre 

como o Concílio tratou da questão do comportamento do Rev. Luiz Cândido. 

Embora o ministro fizesse parte do quadro de ministros do Presbitério há muitos 

anos, foi de uma hora para a outra que seu comportamento passou a ser 

questionado. Fala-se do temperamento do ministro, porém o Presbitério nunca o 

repreendeu ou questionou suas atitudes. Por que, de repente, o Concílio passa a 

desaprovar seu comportamento e se volta contra ele? Isso com certeza merece 

apuração. Um fato agravante em toda esta situação, foi a maneira como o 

Presbitério gerenciou os passos para reabilitação do Rev. Jonas ao pastorado. 

Primeiro porque o próprio Concílio, conforme já demonstrado acima, havia 

determinado que se mantivesse a suspensão do Rev. Jonas, devido aos indícios 

de problemas em seu comportamento. Em segundo lugar, o Rev. Jonas está 

respondendo a novo processo disciplinar, que está, até este momento, em grau de 

recurso, o que inviabiliza qualquer processo de recondução. Porém, o mais grave 

foi o descumprimento de decisão da Comex da AG, que é a própria Assembleia 

Geral em seu interregno e que em sua reunião de 18/10/2013, ao tratar do 

assunto assim decidiu: “decide: Delegar ao Presbitério de Votorantim, sob 

supervisão da Comissão Interventora do Sínodo, que conduza a reabilitação do 

Rev. Jonas Gonçalves...” De acordo com as atas do Presbitério em que foi tratada 

a recondução do ministro, e de acordo com informação obtida junto ao Relator da 

Comissão de Intervenção, esta não foi chamada em nenhum momento a 

acompanhar e supervisionar a recondução do ministro. Ademais, na mesma 

decisão da Comex foram elencadas algumas condições que deveriam ser 



cumpridas pelo ministro para que a sua reabilitação fosse completa, entre elas 

destacamos: “2) superado essa fase, que o Presbitério conduza a reabilitação da 

seguinte maneira: a) seja avaliado se o ministro disciplinado apresenta provas de 

arrependimento e testemunho satisfatório durante o período de disciplina...” Diante 

de tudo que foi apresentado até aqui nos parece que a alínea a), da decisão não 

estava preenchida pelo ministro, conforme reconhecido pelo próprio Presbitério ao 

aprovar o relatório da Comissão Processante e que aqui já foi descrito. O 

comportamento acima descrito evidencia nítida contradição entre as duas 

decisões tomadas pelo Concílio em questão. Também é público e notório, de 

conhecimento de todo o arraial Presbiteriano Independente, que nos últimos anos 

o Presbitério em questão, tem sido foco de dissenções e contendas. Por causa de 

problemas havidos no Presbitério e no Sínodo, a Assembleia Geral já nomeou 

duas comissões para apurar irregularidades na região, que culminou, no ano de 

2010, com a Intervenção no Sínodo Sul de São Paulo. Infelizmente, mesmo após 

4 anos de intervenção, provavelmente uma das mais longas realizadas pelo 

Concílio Maior em um de seus Sínodos, a situação ainda não está resolvida e não 

parece-nos que o será no curto prazo.  Não dá mais para “tapar o sol com a 

peneira” e acharmos que as coisas se resolverão naturalmente, está nítido que 

este não é o caso. É necessário agir com firmeza e coragem, pensando 

primeiramente no bem de nossa denominação. Desta maneira não há outra 

solução, a não ser, intervir imediatamente naquele Presbitério, para se apurar tudo 

que está acontecendo realmente na vida do Concílio, julgar os processos 

disciplinares pendentes e analisar se há como o Presbitério continuar sua 

caminhada ou se a dissolução do Concílio não seria a melhor solução. Também 

deve ser anulado os passos dados na recondução ao ministério pastoral do Rev. 

Jonas Gonçalves, devendo este retornar a disciplina eclesiástica, até que a atual 

queixa contra ele seja julgada, e efetivamente dê mostras de arrependimento e 

testemunho satisfatório. Desta maneira, deve-se nomear uma comissão 

interventora para o Presbitério de Votorantim, para cuidar dos processos 

disciplinares, gerir o processo de intervenção na Igreja da Árvore Grande e apurar 

a real situação daquele Concílio, tendo autonomia para propor inclusive, a 



readequação ou dissolução do Presbitério, devendo apresentar suas conclusões 

na próxima reunião da Assembleia Geral no ano de 2015. Esta medida se faz 

necessária pois, devido a gravidade dos fatos e a necessidade de medidas pró 

ativas que solucionem a celeuma ali instalada, a mera advertência não 

possibilitará a efetiva correção do comportamento e a solução dos problemas. 

Dessa maneira deve-se desconsiderar o inciso I do Art. 13 do CD, pois esta se 

mostra ineficaz diante da gravidade dos fatos, impondo-se a aplicação imediata da 

pena prevista no inciso II do referido artigo. CONCLUSÃO: DIANTE DO 

EXPOSTO, DECIDE-SE: CONHECER DOS RECURSOS, DANDO-LHE 

PROVIMENTO PARCIAL REFORMANDO AS DECISÕES DO JUÍZO DE 1º GRAU 

E DETERMINANDO-SE AS SEGUINTE MEDIDAS: 1) Anular a decisão que 

determinou a extinção, sem resolução de mérito, contra o Rev. Jonas Gonçalves, 

devendo o processo ser refeito desde sua gênese; anular os passos para a 

reabilitação do Rev. Jonas Gonçalves, até que o novo processo seja julgado e que 

o mesmo dê mostras de mudança do comportamento que originou a disciplina, 

ficando a Comex da AG responsável pelos passos de futura reabilitação; 2) Anular 

o julgamento do Rev. Luiz Cândido Martins, por vício insanável no rito processual, 

o que impediu a regular instrução do feito e produção das provas, ficando sem 

efeito a sentença que o condenou ao despojamento do ministério pastoral, porém, 

que seja suspenso preventivamente, com fulcro no artigo 33 do Código Disciplinar, 

posto que o grande volume de documentos e indícios contidos nos autos que 

instruem o processo determinam a aplicação dessa medida preventiva; manter a 

dissolução das relações pastorais entre o Rev. Luiz Cândido e a IPI Árvore 

Grande, porém, resguarda-se o direito as côngruas durante o período original de 

comissionamento, ou seja, ano eclesiástico de 2014; 3) Que seja decretada 

intervenção no Presbitério de Votorantim, nomeada comissão interventora, que 

também será a comissão processante nos dois processos, devendo apresentar 

seu relatório em 90 dias para a COMEX da AG, que deverá ser o órgão julgador 

dos processos, com competência prorrogada por esta Assembleia Geral. Esta 

medida se deve ao fato de o Presbitério e o Sínodo estarem sob intervenção, o 

que impossibilita o julgamento dos processos nestas instâncias. Desta maneira 



caberia a AG promover o julgamento, porém esta só volta a se reunir em julho de 

2015, e é extremamente dispendiosa a convocação de uma nova reunião 

extraordinária no prazo de 90 dias. A COMEX da AG é a própria AG em seu 

interregno, podendo, por prorrogação de competência, realizar o julgamento de 

maneira célere e muito menos dispendiosa aos cofres dos presbitérios e da Igreja 

Nacional. Vale lembrar que todos os atos da Comex são posteriormente 

analisados pela Assembleia Geral e por elas referendados, o que garante a 

legitimidade deste procedimento; 4) Que a Comissão Interventora do Presbitério 

supervisione a intervenção na IPI de Árvore Grande com vistas a apurar suas 

condições como Igreja e gerir o contrato de locação da propriedade da Igreja com 

o Colégio Ativo. Após a leitura do voto do senhor relator, orou o Rev. Edson Rios. 

Passa-se ao voto nominal de cada conciliar, podendo ser fundamentado por 

escrito. RESULTADO DA VOTAÇÃO: 172 votos acompanharam o voto do relator 

e nenhum voto contrário. Nomeia-se a Comissão Interventora do Presbitério de 

Votorantim: Revs. João Luiz Furtado, relator, Paulo César, Eliseu Fonda, Presbs. 

Odilon e Moacir Benvindo. Encerra-se a sessão privativa às 17h45. LEITURA E 

APROVAÇÃO DA ATA: A presente ata foi lida e aprovada. VOTO DE 

GRATIDÃO: Registra-se voto de apreciação pelo trabalho excepcional das 

comissões realizados na AG, especialmente da comissão processante e da 

comissão de reforma da Educação Teológica, à 1ª IPI de Londrina pelo apoio e 

acolhida à AG. VOTO DE PESAR: Missionária Nair dos Santos Scheneider da 

Congregação de Ortigueira, Rubem Alves, Presb. Derci Soares dos Santos da IPI 

do Cambuci, Rev. Jairo Honório do Presbitério de Votorantim, Presb. Eraldo 

Teixeira Calado, da 4ª IPI de Sorocaba, Presbítero Euclides de Souza Lobo, 

pioneiro no trabalho da IPIB no Distrito Federal, Presb. Abnezel Barbosa da IPI de 

Guaianazes, Nair Costa de Souza do Presbitério de Londrina,  Rev. Jonan 

Joaquim da Cruz, Ester Cinto Cruz da 1ª IPI de Aracaju, Presb. Adamastor de 

Oliveira Santos da IPI de Pirapozinho/SP, Presb. Joaquim Plácido Ribeiro, pai do 

Rev. Joaquim Filho, Nilza Bossan, membro fundadora da IPI de Novo Osasco, 

Presb. Ordelino dos Reis da IPI de Lupianópolis/PR, pai do Rev. Valdir dos Reis, 

Diaconisa Adige França Marques da IPI de Cerqueira César, Amazilia Cândido 



Carniato da IPI de Fartura. ENCERRAMENTO:  A reunião foi encerrada às 18h00 

com o cântico do Hino Oficial da IPIB “O Pendão Real” CTP 412. Para constar, eu, 

Rev. Marcos Nunes da Silva, 1º secretário, lavrei a presente ata e a assino 

juntamente com os demais membros da diretoria presentes a esta sessão 

 



ATA DA SESSÃO DE INSTALAÇÃO DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL 

 

DATA, HORA E LOCAL: 8 de julho de 2015, às 20h, no auditório do Hotel Sol 

Bahia, situado na Rua Manoel Antônio Galvão, 1075, no Bairro Patamares, em 

Salvador-BA. PRESIDENTE: Rev. Áureo Rodrigues Oliveira. SECRETÁRIO: Rev. 

Marcos Nunes da Silva. REPRESENTAÇÃO SINODAL: SÍNODO BORDA DO 

CAMPO: Presbitério ABC: Revs.: Paulo Rogério Malpelli e Ezequiel Pereira de 

Brito; Presbs.: José Hildo Costa Nogueira e Moisés José de Lima. Presbitério 

Ipiranga: Rev.: Alessandro Richter; Presbs.: Ricardo Helmuth Benedetti e Moisés 

Barboza. Presbitério Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo Zanini Paes e 

Paulo José de Carvalho Pires; Presbs.: João Batista Ribeiro de Barros e João Luiz 

da Silva. SÍNODO BRASIL CENTRAL: Presbitério Brasil Central: Revs.: 

Leosmar Ferreira de Araújo e Fernando Peres Alves; Presbs.: Gleyson Eduardo 

Soares e Arthur Henrique Esteves de Azevedo Lima. Presbitério Distrito 

Federal: Revs.: Ézio Martins de Lima e Rui de Araújo Lobo. Presbs.: Marcos 

Aurélio Alves Jorge e Nilton Alves Rabelo. Presbitério Mato Grosso: Rev. José 

Drailton da Silva. Presbitério Rondônia: Revs. Hélcio Passos e Narciso Severino 

Nunes de Souza, Presb. Eduardo Mutsuo Tomiyoshi; SÍNODO MERIDIONAL: 

Presbitério Catarinense: Rev. Euclides Luiz do Amaral e Revª Gislaine Machado 

Neitsch; Presbs.: Antenor Rivaldo da Silva Netto e Rubens René Gonçalves. 

Presbitério dos Campos Gerais: Revs.: Carlos Andrey Pulim Oliveira e Giulianno 

Roberto Silva. Presbs. André Trevisan Gabardo e Pedro Pires Filho. Presbitério 

Grande Florianópolis: Rev. Márcio Marques e Presb. Isaías João Araújo. 

Presbitério Sul do Paraná: Revs. Carlos Fernandes Meier e Jean Carlos Seletti. 

Presbs. Luiz Carlos Morosini e Salomão Bueno da Silva. SÍNODO MINAS 

GERAIS: Presbitério São Paulo-Minas: Revs.: Galdino Acássio Gomes da Silva 

e Eliseu Bittencourt; Presbs.: Maurílio Clóvis dos Santos e Sérgio Ferreira de 

Lima. Presbitério Sudoeste de Minas: Revs.: Diogo Santana Rocha e Israel 

Henrique Daciolo. Presbs. Aristides Aparecido Ribeiro e Nicanor Lange Filho. 



Presbitério Sul de Minas: Revs.: Carlos Roberto Pereira da Silva e Zaru 

Cassiano. Presbs.: Célio Cândido Alves e Saulo Brigagão. SÍNODO NORDESTE: 

Presbitério Bahia: Revs.: José Rômulo de Magalhães Filho e Nenrod Douglas de 

Oliveira Santos; Presbs.: Alisson Oliveira da Silva e Washington Luís Alves da 

Costa. Presbitério Sul da Bahia: Revs.: Paulo Sérgio Ferreira Pessoa e Luís 

Carlos Carvalho, Presb. Valmir de Souza Resende. Presbitério Nordeste: Rev. 

João Batista Amaral de Oliveira. Presbitério Pernambuco: Revs. Laércio Oscar 

da Silva Júnior e Frankes Rodrigo de Souza. Presb. Joel Chagas Lima. 

Presbitério Sergipe: Revs. Alexsandro Rocha dos Santos. Presb. Marcos 

Messias Sales Santos. SÍNODO NORTE PAULISTANO: Presbitério 

Bandeirante: Presb. Walter de Jesus Alves e Presbª. Sílvia Maria de Alvarenga 

Martins. Presbitério Freguesia: Revs.: Fábio Tavares Ribeiro e José Aparecido 

dos Santos. Presb. Moacir Benvindo de Carvalho e Presbª. Inailda Bicudo. 

Presbitério Santana: Rev. Marcos Roberto dos Anjos Pinto. Presbs.: Renato de 

Castro Ribeiro e Valter de Toledo. SÍNODO OCIDENTAL: Presbitério 

Araraquarense: Revs.: Giovanni Campagnuci Alecrim de Araújo e Osmair Martins 

Garcia. Presbª. Giselle Melocro Borelli. Presbitério Campinas: Revs. Wellington 

Barboza de Camargo e José Arno Tossini. Presbs.: Cairo Wermison de Paula e 

Luiz Ribeiro da Silva. Presbitério Noroeste Paulista: Revs. Antonio de Oliveira 

Faria e Antonio Carlos Alves. Presb. Milton Francisco de Souza. Presbitério 

Oeste: Revs.: Joézer Crott Sanches e Luciano Proença Lopes. Presbs.: Donizete 

Martins Ruiz e José Haylton Claudino. Presbitério Rio Preto: Revs.: José Santos 

dos Passos e Mário Sérgio de Góis. Presbs.: Genessi de Souza Ramos e Gilberto 

Brandão Thomazetto. SÍNODO OESTE PAULISTA: Presbitério Assis: Revs. 

Dênis Silva Luciano Gomes e Juliano Sanchez Lopes; Presb.: Sigmar Alves 

Barbosa. Presbitério Centro-Oeste Paulista: Revs. Elton Leandro da Silva e 

Thiago Gigo Pereira. Presbas. Celma Cristina Chaves Muñoz e Felícia Forte 

Sobrinha. Presbitério Presidente Prudente: Revs.: Alessandro Leonardo 

Rodrigues Silva e Francys Hesstel del Hoiyo. Presbs.: Josimar Soares e Wilson 

Camilo Júnior. SÍNODO OSASCO: Presbitério Carapicuíba: Revs. Augusto 

Navarro Dias e Carlos Eduardo Araújo. Presbs.: Ronaldo Dias de Andrade e 



Salmo Henrique da Silva. Presbitério Novo Osasco: Presb.: Antonio Roberto dos 

Santos. Presbitério Osasco: Revs. Eliseu Fonda da Silva e Elias Soares 

Heringer. Presbs.: Eduardo Gouvêa Mendonça e Odair David Antunes. SÍNODO 

PANTANAL: Presbitério Campo Grande: Revs.: Edivan Gouveia de Deus e 

Oslei do Nascimento. Presbs.: Saulo Ribeiro de Matos e Teófilo de Almeida. 

Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. Diones César Braz e Ezequiel Luz. 

Presb. Dalkarlos Aparecido Franco dos Santos. Presbitério Vale do Rio Aporé: 

Revs. Anderson Pereira Gomes e Giancarlo Stefanon Melgaço. Presb. Paulo 

Sérgio Eugênio da Silva. SÍNODO REV. JONAS DIAS MARTINS: Presbitério 

Londrina: Presb.: Odilon Alexandre Silveira Marques Pereira e Presbª. Sônia 

Regina Machado. Presbitério Paranaense: Revs.: João Marcos Martins Ribeiro e 

Romio da Silva Cardoso. Presbs.: Célio Marques Luciano Gomes e Fernando 

Tavares. SÍNODO RIO-SÃO PAULO: Presbitério Fluminense: Rev. Cléber 

Coimbra Filho e Presb. Vantuil Gomes dos Anjos. Presbitério Rio de Janeiro: 

Revs.: Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior e Samuel de Aguiar Campelo 

Júnior. Presbitério Rio-Sul: Revs. Marcos Paulo de Oliveira e Reginaldo de 

Almeida Ferro. Presbs.: Celso de Oliveira e Luís Eduardo de Lima Ferreira. 

SÍNODO SÃO PAULO: Presbitério Novo Leste Paulistano: Revs. Ricardo de 

Oliveira Souza e Rodrigues dos Santos Almeida; Presbs.: Ezequiel Almeida 

Bartolomeu e Paulo Francisco de Souza. Presbitério São Paulo: Revs. Adilson 

de Souza Filho e Reginaldo von Zuben; Presbª. Esmaelita Vasconcelos Moura 

Prado. SÍNODO SETENTRIONAL: Presbitério Amazonas: Rev. Cláudio 

Fernando Reinaldet e José Andreze Nunes da Silva. Presbitério Ceará: Rev. 

Flávio Ferreira Façanha, Revª. Maria Cristina Moro Glória e Presb. Jonathas de 

Oliveira Sousa. Presbitério Norte: Revs. Valdir Mariano de Souza e Cláudio 

Lísias Gonçalves dos Reis Silva; Presbs.: Edmilson de Araújo Pires e Zwingle 

Pinheiro Braga. SÍNODO SUDOESTE PAULISTA: Presbitério Botucatu: Revs.: 

Clayton Leal da Silva e João Luís Furtado. Presbs.: Carlos Roberto de Paula Lima 

e Celso Vieira. Presbitério Central Paulista: Rev. Kleuber Leal da Silva, André 

Luiz dos Santos Alvares. Presbas.: Noêmia Antunes do Nascimento e Neuza de 

Morais Simon. Presbitério Ourinhos: Rev. Izaías Francisco Pereira e Presb. João 



Luiz Botelho Andrade Júnior. SÍNODO SUL DE SÃO PAULO: Presbitério 

Sorocaba: Revs. Áureo Rodrigues Oliveira e Agnaldo Pereira Gomes; Presbs.: 

Jonadab Seabra e Oswaldo Pelegrini Fantasia. Presbitério Sul de São Paulo: 

Revs.: Alexandre Hessel Mota e Ezequias Pires de Camargo. SÍNODO VALE DO 

RIO PARANÁ: Presbitério Maringá: Presb.: Djalma Bastos César. Presbitério 

Oeste do Paraná: Rev.: Edy Francisco Machado. Presb.: Roney Márcio Pessôa. 

AUSENTES: Presbitério Votorantim e Presbitério Leste Paulistano(sob 

intervenção), Presbitério Norte do Paraná, Presbitério Vale do Paraíba, Presbitério 

Arapongas e Presbitério Votorantim, Presbitério Luziânia. “QUORUM”: Havendo 

“quórum”, com a presença de 87 ministros e de 74 presbíteros, totalizando 161 

delegados e com a representação de todos os sínodos, o presidente declarou 

aberta a Sessão de Instalação da 9ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da 

IPI do Brasil, do Exercício 2015-2019. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Roberto 

Mauro de Souza Castro, secretário geral; Rev. José Ilson Venâncio, assistente do 

secretário geral, Rev. Aury Vieira Reinaldet, administrador geral, Rev. Roberto 

Viani, Presidente do Sínodo São Paulo. CULTO: Passa-se à celebração do Culto 

de Abertura, conforme segue a liturgia: I- DE TODAS AS PARTES DO BRASIL, 

REUNIMO-NOS PARA ADORAR A DEUS. Prelúdio. Saudação Leitura Bíblica 

Alternada: Salmo 96.1-10. Canto Congregacional: “Cantai ao Senhor” - Hinário 

Cantai Todos os Povos, 62. Oração de Adoração. II- CONFESSAMOS A DEUS 

OS NOSSOS PECADOS. Convite à Confissão - Salmo 32.1-5. Canto 

Congregacional: “Se Confessarmos” - Hinário Cantai Todos os Povos, 41. 

Momento de Contrição. Oração de Confissão. Cânticos Congregacionais – Grupos 

de Louvor da IPI de Salvador e IPI do Lobato: “Tu és Santo” Michael Smith, “Me 

Derramar” - Vineyard Music. III- VINDOS DE VÁRIAS PARTES DO BRASIL, 

OUVIMOS A PALAVRA DE DEUS. Oração por Iluminação. Proclamação da 

Palavra: Rev. Áureo de Oliveira. Hino Congregacional: “O Pendão Real” Hinário 

Cantai Todos os Povos - CTP 412. Bênção e Amém Tríplice - CTP, 449. POSSE 

DA DIRETORIA DA ASSEMBLEIA GERAL. Depois de serem feitas as eleições 

nos presbitérios e se constatar que a então Chapa Kairós obteve 93,91% do votos 

e com oração proferida pelo Rev. Mário Ademar Fava, relator da Comissão 



Eleitoral, a atual diretoria é reconduzida para um novo mandato, a saber, de 8 de 

julho de 2015 a julho de 2019. Presidente: Áureo Rodrigues de Oliveira, brasileiro, 

casado, ministro de confissão religiosa, CPF 092.019.989-53, RG 10.521.644, 

residente e domiciliado à rua Visconde de Ouro Preto, 51, Ap 213, consolação, 

São Paulo-SP. 1º Vice-Presidente: Agnaldo Pereira Gomes, brasileiro, casado, 

ministro de confissão religiosa, CPF 071.933.338-52, RG 15.500.428, residente e 

domiciliado à avenida Cláudio P. Nascimento, 365, Ap. 31, Jardim Paraíso, 

Votorantim-SP. 2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Morosini, brasileiro, casado, 

cirurgião dentista, CPF 299.499.399-68, RG 3.003.400-7, residente e domiciliado à 

Rua José de Alencar, 161 Ap 54, Cristo Rei, Curitiba-PR. 1º Secretário: Marcos 

Nunes da Silva, brasileiro, casado, ministro de confissão religiosa, CPF 

022.583.008-60, RG 16.639.597, residente e domiciliado à Rua Canta Galo, 2044, 

Ap 94, Tatuapé, São Paulo-SP. 2º Secretário: Djalma Bastos César, brasileiro, 

casado, aposentado, CPF 143.609.509-34, aposentado, RG 909.534 residente e 

domiciliado à Rua Apucarana, 182, Zona 8, Maringá-PR. HORÁRIO 

REGIMENTAL: Dia 8 de julho, Quarta-Feira: Das 18h às 19h, jantar. Das 19h15 

às 20h30, culto. Das 21h às 22h30, sessão. Dia 9 de julho, Quinta-feira: Das 08h 

às 08h30, exercícios devocionais. Das 08h30 às 10h30, sessão. Das 10h30 às 

11h, café. Das 11h às 12h30, sessão. Das 12h30 às 14h, almoço. Das 14h às 

15h30, sessão. Das 15h30 às 16h, café. Das 16h às 17h30, sessão. Das 19h às 

20h, jantar. Das 20h às 22h30, sessão. Dia 10 de julho, Sexta-Feira: Das 08h às 

08h30, exercícios devocionais. Das 08h30 às 10h30, sessão. Das 10h30 às 11h, 

café. Das 11h às 12h30, sessão. Das 12h30 às 14h, almoço. Das 14h às 15h30, 

sessão. Das 15h30 às 16h, café. Das 16h às 17h30, sessão. Das 19h às 20h, 

jantar. Das 20h às 22h30, sessão. Dia 11 de julho, Sábado: Das 08h às 08h30, 

exercícios devocionais. Das 08h30 às 10h30, sessão. Das 10h30 às 11h, café. 

Das 11h às 12h30, sessão. Das 12h30 às 14h, almoço. Das 14h às 15h30, 

sessão. Das 15h30 às 16h, café. Das 16h às 17h30, sessão. Das 19h às 20h, 

jantar. Das 20h às 22h, culto. 12 de julho, Domingo: Das 08h às 08h30, 

exercícios devocionais. Das 08h30 às 10h30, sessão. Das 10h30 às 11h, café. 

Das 11h às 12h30, sessão. Das 12h30 às 14h, almoço. ARROLAMENTO DE 



NOVOS CONCÍLIOS: Ato contínuo, foi dado assento aos representantes dos mais 

novos presbitérios da IPI do Brasil: Presbitério Vale Sertão: Revs.: Evaldo 

Raimundo Pereira da Silva e Adriano da Silva; Presbs.: Clepson de Oliveira Brito 

Morais e Francileudo Silva de Oliveira. Presbitério Conesul: Revs.: Duanir 

Martins Ferreira e Reinaldo Cardoso; Presbs.: José Lourenço da Silva Neto e 

Leandro Wayhs. Presbitério Leste do Ceará: Revs. Rivaldo Bispo de Oliveira e 

Mardônio de Sousa Pereira. Presbs.: Samuel Teixeira de Lima e Francisco José 

de Souza e Presbitério Piratininga: Revs.: Gilberto dos Santos Rodrigues e 

Misael Barboza. Presbs.: Anderson Camargo e Ivan Torres. LIVROS DE ATAS: 

Foram recebidos os seguintes livros: 1) Comissão Executiva da IPI do Brasil; 2) 

Sínodo Borda do Campo; 3) Sínodo Brasil Central; 4) Sínodo Nordeste; 5) Sínodo 

Ocidental; 6) Sínodo Oeste Paulista; 7) Sínodo Osasco; 8) Sínodo Pantanal; 9) 

Sínodo Rev. Jonas Dias Martins; 10) Sínodo Rio-São Paulo; 11) Sínodo 

Setentrional; 12) Sínodo Vale do Rio Paraná; 13) Sínodo Norte Paulistano; 14) 

Sínodo Meridional, 15) Sínodo São Paulo; 16) Sínodo Sul de São Paulo; 17) 

Sínodo das Minas Gerais. ENTRADA DE DOCUMENTOS: AG 01/15 – Da 

Comissão Eleitoral, apresentando Relatório de Atividades. AG 02/15 – Do Sínodo 

Rev. Jonas Dias Martins, encaminhando solicitação do Presbitério Norte do 

Paraná de rompimento da parceria com a PCUSA (Presbyterian Church of United 

States). AG 03/15 – Do Sínodo Pantanal, solicitando isenção de envio para a AG 

em casos específicos. AG 04/15 – Do Sínodo Pantanal, solicitando assento de 

seus representantes; AG 05/15 – Do Sínodo São Paulo, informando intervenção 

no Presbitério Leste Paulistano. AG 06/15 – Do Sínodo São Paulo, negando 

encaminhamento de recurso de apelação do Rev. Carlos Barbosa. AG 07/15 – Do 

Sínodo São Paulo, Solicitando reconhecimento de meios digitais para reuniões e 

atas. AG 08/15 - Da Comissão Interventora do Sínodo Sul de São Paulo, 

apresentando Relatório. AG 09/15 - Do Sínodo Brasil Central, solicitando que as 

próximas reuniões da AG levem em consideração a distância e altos custos de 

deslocamento. AG 10/15 - Do Sínodo Minas Gerais, solicitando autorização para a 

prática do batismo por imersão. AG 11/15 - Do Sínodo Pantanal, Solicitando 

reconsideração de matéria sobre batismo por imersão. AG 12/15 - Do Sínodo 



Nordeste, solicitando seu desmembramento. AG 13/15 - Da Comissão 

Processante, apresentando relatório do Recurso do Rev. Luiz Cândido Martins. 

AG 14/15 - Da Comissão Processante, apresentando parecer sobre Recurso de 

Lucas Pünder. AG 15/15 – Da Associação Evangélica e Literária Pendão Real, 

apresentando relatório. AG 16/15 - Da Associação Evangélica e Literária Pendão 

Real, solicitando mudanças administrativas. AG 17/15 – Da Secretaria Geral, 

apresentando Relatório sobre o IPIB-Prev. AG 18/15 – Da Comissão Processante, 

apresentando parecer sobre Recurso Extraordinário impetrado pelo Rev. Carlos 

Barbosa. AG 19/15 – Da Secretaria Geral, encaminhando texto da Secretaria de 

Ação Pastoral sobre ética pastoral. AG 20/15 – Da Secretaria Geral, apresentando 

texto da Secretaria de Ação Pastoral sobre Processo de Transição Pastoral. AG 

21/15 – Da Secretaria Geral, encaminhando o Manual do Tutor Eclesiástico, da 

Secretaria de Ação Pastoral. AG 22/15 – Da Secretaria Geral, apresentando 

Relatório da Comex; AG 23/15 – Da Comissão Interventora do Presbitério 

Votorantim, apresentando relatório. AG 24/15 – Da Comissão de Reforma 

Constitucional, apresentando relatório. AG 25/15 – Da Fundação Eduardo Carlos 

Pereira, apresentando relatório. AG 26/15 – Da Comissão Permanente de Exame 

de Contas da Tesouraria, apresentando relatório. AG 27/15 - Da Secretaria Geral, 

apresentando o Jetro – Sistema de Administração Eclesiástica da IPI do Brasil. 

AG 28/15 – Da tesouraria Geral, apresentando relatório. AG 29/15 – Da Diretoria, 

propondo filiação à Aliança Cristã Evangélica Brasileira. NOMEAÇÃO DE 

COMISSÕES: Exercícios Devocionais: Rev. Nenrod Douglas de Oliveitra 

Santos; Relações Eclesiásticas: Rev. José Rômulo Magalhães. Papeis e 

Consultas I: Relator: Rev. Ézio Martins de Lima. Membros: Presbíteros: Célio 

Marques Luciano Gomes, Silvia Maria de Alvarenga Martins, Joel Chagas Lima, 

Zwingle Pinheiro Braga e Wilson Camilo Junior. Pastores: Maria Cristina Moro 

Glória, Carlos Roberto Pereira da Silva, Márcio Marques, Esny Cerene Soares, 

Wellington Barboza e Ezequiel Luz. Papeis e Consultas II: Relator: Rev. Frankes 

Rodrigo de Souza. Membros: Presbíteros: Rôney Márcio Pessoa, Giselle Melocro 

Borelli, Allison Oliveira da Silva, Gilberto Brandão Thomazetto e Salmo Henrique 

da Silva. Pastores: Antonio de Oliveira Faria, Adilson de Souza Filho, Reginaldo 



von Zuben, Gislaine Machado Neitch, Helinton Rodrigo Zanini Paes e Luciano 

Proença Lopes. Papeis e Consultas III: Relator: Presb. Odilon Alexandre 

Silveira Marques Pereira. Membros: Presbíteros: Jonadab Seabra, Esmaelita 

Vasconcelos, João Batista Ribeiro de Barros, Sigmar Barbosa e Moacir Enos 

Rosa; Pastores: Íris Marli Hansen, Giovanni Alecrim, Ricardo de Oliveira Souza, 

Augusto Navarro Dias e Alessandro Leonardo Rodrigues. Livro de Atas e Atos 

da Comex: Relator: Rev. Ezequias Pires Camargo. Membros: Presbíteros: 

Eduardo Mutsuo Tomyioshi e Renato de Castro Ribeiro. Pastores: João Marcos 

Martins Ribeiro, Jean Carlos Seletti e Antonio Carlos Alves. Comissão de 

Apreciação do Relatório da Comex: Relator: Rev. Mário Sérgio de Góis. 

Membros: Presbíteros: Sônia Regina Machado, Salomão Bueno da Silva, Inaílda 

Bicudo e Antonio Roberto dos Santos; Pastores: Evaldo Raimundo Pereira da 

Silva, Alessandro Richter, Juliano Sanchez Lopes, Romio da Silva Cardoso, Jean 

Carlos da Silva e Anderson Pereira Gomes, Marcos Roberto dos Anjos. Comissão 

de Apreciação das Contas da Tesouraria: Relator: Rev. Sérgio Gini. Membros: 

Presbíteros: Moacir Benvindo de Carvalho, João Batista Moura, Cairo Wermison 

de Paula, Leandro Wayhs e Felícia Forte Sobrinha, Isaías João de Araújo; 

Pastores: José Arno Tossini, Duanir Martins Ferreira, Leosmar Ferreira. Comissão 

de Recursos extraordinários: Presb. Sérgio COMISSÕES DE AVALIAÇÃO DE 

LIVROS DE ATAS E ATOS DOS SÍNODOS: Sínodo Borda do Campo: Relator: 

Rev. Joézer Crott. Membros: Presb. Gleyson Eduardo Soares, Presb. Dalkarlos 

Aparecido dos Santos, Rev. Paulo Roberto Roriz Meireles e Rev. Cláudio Lisias. 

Sínodo Brasil Central: Relator: Rev. Reginaldo de Almeida Ferro. Membros: 

Presb. Samuel Teixeira de Lima, Presb. Paulo Francisco de Souza, Rev. André 

Luiz dos Santos e Rev. Cléber Coimbra, Presb. Saulo Ribeiro de Matos. Sínodo 

Meridional: Relator: Rev. João Luiz Furtado. Membros: Presb. Carlos Roberto de 

Paula Lima, Presb. Teófilo de Almeida, Presb. José Lourenço da Silva Neto, Rev. 

Rivaldo Bispo de Oliveira e Rev. Aleksandro Rocha dos Santos. Sínodo Minas 

Gerais: Relator: Rev. Oslei do Nascimento. Membros: Presb. Edmilson de Araújo 

Pires, Presbª. Selma Cristina Muñoz, Rev. Edson de Oliveira Casado e Rev. José 

Aparecido dos Santos. Sínodo Nordeste: Relator: Rev. Rui de Araújo Lobo. 



Membros: Presb. Oswaldo Pelegrini Fantasia, Presb. Josimar Soares, Rev. José 

Drailton, Rev. Edivan Gouveia de Deus e Rev. Thiago Gigo Pereira. Sínodo Norte 

Paulistano: Relator: Presb. Ricardo Helmuth Benedetti. Membros: Presb. Maurílio 

Clóvis dos Santos, Presb. Emerson Gumiero Leite, Rev. Izaías Francisco Pereira, 

Rev. Narciso Severino Nunes de Souza e Rev. Reinaldo Almeida dos Santos. 

Sínodo Ocidental: Relator: Rev. Carlos Andrey Pulim. Membros: Presb. Antenor 

Rivaldo da Silva, Presb. Celso Vieira, Rev. Flávio Façanha e Rev. Kleuber Leal da 

Silva. Sínodo Oeste Paulista: Relator: Rev. Giuliano Roberto Silva. Membros: 

Presbª. Noêmia Antunes do Nascimento, Presb. José Haylton Claudino, Rev. 

Alexandre Hessel Mota e Rev. Samuel de Aguiar Campelo Junior. Sínodo 

Osasco: Relator: Presb. Clepson de Oliveira Brito Morais. Membros: Presb. 

Moisés José de Lima, Presb. Ezequiel Almeida Bartolomeu, Rev. Paulo José de 

Carvalho Pires e Rev. Denis Silva Luciano. Sínodo Pantanal: Relator: Rev. 

Francis Hessel, Rev. Osmair Martins Garcia, Rev. Fábio Tavares Ribeiro, Rev. 

Eliseu Bittencourt e Presb. Arthur Henrique Esteves de Azevedo Lima. Sínodo 

Rev. Jonas Dias Martins: Relator: Rev. Cláudio Fernando Reinaldet. Membros: 

Presbª. Neuza de Morais Simon, Presb. André Trevisan Gabardo, Rev. Lucas de 

Oliveira Fornel e Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues. Sínodo Rio-São Paulo: 

Relator: Rev. Mardônio de Souza Pereira. Membros: Presb. Luiz Ribeiro da Silva, 

Presb. João Luiz Botelho Andrade, Rev. Fernando Bortoletto Filho e Rev. Carlos 

Fernandes Meier. Sínodo São Paulo: Relator: Rev. Eliseu Fonda. Membros: 

Presb. Ronaldo Dias de Andrade, Presb. Odair Davi Antunes, Rev. Valdir Mariano 

de Souza e Rev. Carlos Eduardo Araújo. Sínodo Setentrional: Relator: Rev. 

Hélcio Passos. Membros: Presb. Genessi de Souza Ramos, Presb. Ronaldo 

Madella, Rev. José dos Santos Passos e Rev. Miquéias Fonda. Sínodo Sudoeste 

Paulista: Relator: Rev. Misael Barboza. Membros: Presb. Géber Oliveira Ferreira, 

Presb. Denilson Alex Barbosa, Rev. Edy Francisco Machado e Rev. Fernando 

Peres. Sínodo Sul de São Paulo: Relator: Rev. Paulo Rogério Malpelli. Membros: 

Presb. Moises Barboza, Presb. Silas de Souza e Silva, Rev. Galdino Acássio e 

Rev. Ezequiel Pereira de Brito. Sínodo Vale do Rio Paraná: Relator: Rev. Diogo 

Santana Rocha. Membros: Presb. Marcos Messias Sales, Presb. Donizete Martins 



Ruiz, Rev. Paulo Sérgio Ferreira Pessoa. ENCERRAMENTO: A sessão de 

abertura foi encerrada às 22h30, com oração pelo Rev. Reginaldo Ferro. Para 

constar, eu, Rev. Marcos Nunes da Silva, 1º secretário, lavrei a presente ata e a 

assino juntamente com os demais membros da diretoria presentes a esta sessão. 

 



 

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

GERAL  

DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL 

 

DATA, HORA E LOCAL: 9 de julho de 2015, às 08h, no auditório do Hotel Sol 

Bahia, situado na Rua Manoel Antônio Galvão, 1075, no Bairro Patamares, em 

Salvador-BA. PRESIDENTE: Rev. Áureo Rodrigues Oliveira. SECRETÁRIO: Rev. 

Marcos Nunes da Silva. REPRESENTAÇÃO SINODAL: SÍNODO BORDA DO 

CAMPO: Presbitério ABC: Revs.: Paulo Rogério Malpelli e Ezequiel Pereira de 

Brito; Presbs.: José Hildo Costa Nogueira e Moisés José de Lima. Presbitério 

Ipiranga: Revs.: Esny Cerene Soares, Alessandro Richter; Presbs.: Ricardo 

Helmuth Benedetti e Moisés Barboza. Presbitério Litoral Paulista: Revs. 

Helinton Rodrigo Zanini Paes e Paulo José de Carvalho Pires; Presbs.: João 

Batista Ribeiro de Barros e João Luiz da Silva. SÍNODO BRASIL CENTRAL: 

Presbitério Brasil Central: Revs.: Leosmar Ferreira de Araújo e Fernando Peres 

Alves; Presbs.: Gleyson Eduardo Soares e Arthur Henrique Esteves de Azevedo 

Lima. Presbitério Distrito Federal: Revs.: Ézio Martins de Lima e Rui de Araújo 

Lobo. Presbs.: Marcos Aurélio Alves Jorge e Nilton Alves Rabelo. Presbitério 

Mato Grosso: Rev. José Drailton da Silva. Presbitério Rondônia: Revs. Hélcio 

Passos e Narciso Severino Nunes de Souza, Presb. Eduardo Mutsuo Tomiyoshi; 

Presbitério Luziânia: Revs. Jean Carlos da Silva e Paulo Roberto Roriz Meireles. 

SÍNODO MERIDIONAL: Presbitério Catarinense: Rev. Euclides Luiz do Amaral 

e Revª Gislaine Machado Neitsch; Presbs.: Antenor Rivaldo da Silva Netto e 

Rubens René Gonçalves. Presbitério dos Campos Gerais: Revs.: Carlos Andrey 

Pulim Oliveira e Giulianno Roberto Silva. Presbs. André Trevisan Gabardo e Pedro 

Pires Filho. Presbitério Grande Florianópolis: Rev. Márcio Marques e Presb. 

Isaías João Araújo. Presbitério Sul do Paraná: Revs. Carlos Fernandes Meier e 

Jean Carlos Seletti. Presbs. Luiz Carlos Morosini e Salomão Bueno da Silva. 

SÍNODO MINAS GERAIS: Presbitério São Paulo-Minas: Revs.: Galdino Acássio 

Gomes da Silva e Eliseu Bittencourt; Presbs.: Maurílio Clóvis dos Santos e Sérgio 



Ferreira de Lima. Presbitério Sudoeste de Minas: Revs.: Diogo Santana Rocha e 

Israel Henrique Daciolo. Presbs. Aristides Aparecido Ribeiro e Nicanor Lange 

Filho. Presbitério Sul de Minas: Revs.: Carlos Roberto Pereira da Silva e Zaru 

Cassiano. Presbs.: Célio Cândido Alves e Saulo Brigagão. SÍNODO NORDESTE: 

Presbitério Bahia: Revs.: José Rômulo de Magalhães Filho e Nenrod Douglas de 

Oliveira Santos; Presbs.: Alisson Oliveira da Silva e José Sivaldo Martins de 

Oliveira. Presbitério Sul da Bahia: Revs.: Paulo Sérgio Ferreira Pessoa e Luís 

Carlos Carvalho, Presb. Valmir de Souza Resende. Presbitério Nordeste: Rev. 

João Batista Amaral de Oliveira. Presbitério Pernambuco: Revs. Laércio Oscar 

da Silva Júnior e Frankes Rodrigo de Souza. Presb. Joel Chagas Lima. 

Presbitério Sergipe: Revs. Alexsandro Rocha dos Santos. Presb. Marcos 

Messias Sales Santos. Presbitério Vale Sertão: Revs. Adriano da Silva e Evaldo 

Raimundo Pereira da Silva., Presbs. Clepson de Oliveira Brito e Francileudo Silva 

Oliveira. SÍNODO NORTE PAULISTANO: Presbitério Bandeirante: Revs. 

Fernando Bortolleto Filho e Iris Marli Hansen, Presb. Walter de Jesus Alves e 

Presbª. Sílvia Maria de Alvarenga Martins. Presbitério Freguesia: Revs.: Fábio 

Tavares Ribeiro e José Aparecido dos Santos. Presb. Moacir Benvindo de 

Carvalho e Presbª. Inailda Bicudo. Presbitério Santana: Rev. Marcos Roberto 

dos Anjos Pinto. Presbs.: Renato de Castro Ribeiro e Valter de Toledo. SÍNODO 

OCIDENTAL: Presbitério Araraquarense: Revs.: Giovanni Campagnuci Alecrim 

de Araújo e Osmair Martins Garcia. Presbª. Giselle Melocro Borelli. Presbitério 

Campinas: Revs. Wellington Barboza de Camargo e José Arno Tossini. Presbs.: 

Cairo Wermison de Paula e Luiz Ribeiro da Silva. Presbitério Noroeste Paulista: 

Revs. Antonio de Oliveira Faria e Antonio Carlos Alves. Presb. Milton Francisco de 

Souza. Presbitério Oeste: Revs.: Joézer Crott Sanches e Luciano Proença 

Lopes. Presbs.: Donizete Martins Ruiz e José Haylton Claudino. Presbitério Rio 

Preto: Revs.: José Santos dos Passos e Mário Sérgio de Góis. Presbs.: Genessi 

de Souza Ramos e Gilberto Brandão Thomazetto. SÍNODO OESTE PAULISTA: 

Presbitério Assis: Revs. Dênis Silva Luciano Gomes e Juliano Sanchez Lopes; 

Presb.: Sigmar Alves Barbosa. Presbitério Centro-Oeste Paulista: Revs. Elton 

Leandro da Silva e Thiago Gigo Pereira. Presbas. Celma Cristina Chaves Muñoz e 



Felícia Forte Sobrinha. Presbitério Presidente Prudente: Revs.: Alessandro 

Leonardo Rodrigues Silva e Francys Hesstel del Hoiyo. Presbs.: Josimar Soares e 

Wilson Camilo Júnior. SÍNODO OSASCO: Presbitério Carapicuíba: Revs. 

Augusto Navarro Dias e Carlos Eduardo Araújo. Presbs.: Ronaldo Dias de 

Andrade e Salmo Henrique da Silva. Presbitério Novo Osasco: Rev. Miquéias 

Fonda da Silva e Presb. Antonio Roberto dos Santos. Presbitério Osasco: Revs. 

Eliseu Fonda da Silva e Elias Soares Heringer. Presbs.: Eduardo Gouvêa 

Mendonça e Odair David Antunes. SÍNODO PANTANAL: Presbitério Campo 

Grande: Revs.: Edivan Gouveia de Deus e Oslei do Nascimento. Presbs.: Saulo 

Ribeiro de Matos e Teófilo de Almeida. Presbitério Cone Sul: Revs. Duanir 

Martins Ferreira, Reinaldo Cardoso, Presbs. José Lourenço da Silva Neto e 

Leandro Wayhs. Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. Diones César Braz e 

Ezequiel Luz. Presb. Dalkarlos Aparecido Franco dos Santos. Presbitério Vale do 

Rio Aporé: Revs. Anderson Pereira Gomes e Giancarlo Stefanon Melgaço. Presb. 

Paulo Sérgio Eugênio da Silva. SÍNODO REV. JONAS DIAS MARTINS: 

Presbitério Londrina: Presb.: Odilon Alexandre Silveira Marques Pereira e 

Presbª. Sônia Regina Machado. Presbitério Norte do Paraná: Revs. Reinaldo 

Almeida dos Santos e Renato Luis Reis, Presbs. Emerson Gumieiro Leite e Moacir 

enos Rosa. Presbitério Paranaense: Revs.: João Marcos Martins Ribeiro e 

Romio da Silva Cardoso. Presbs.: Célio Marques Luciano Gomes e Fernando 

Tavares. SÍNODO RIO-SÃO PAULO: Presbitério Fluminense: Rev. Cléber 

Coimbra Filho e Presb. Vantuil Gomes dos Anjos. Presbitério Rio de Janeiro: 

Revs.: Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior e Samuel de Aguiar Campelo 

Júnior. Presbitério Rio-Sul: Revs. Marcos Paulo de Oliveira e Reginaldo de 

Almeida Ferro. Presbs.: Celso de Oliveira e Luís Eduardo de Lima Ferreira. 

SÍNODO SÃO PAULO: Presbitério Novo Leste Paulistano: Revs. Ricardo de 

Oliveira Souza e Rodrigues dos Santos Almeida; Presbs.: Ezequiel Almeida 

Bartolomeu e Paulo Francisco de Souza. Presbitério São Paulo: Revs. Adilson 

de Souza Filho e Reginaldo von Zuben; Presbª. Esmaelita Vasconcelos Moura 

Prado e Presb. Ronaldo Madella. Presbitério Piratininga: Revs. Gilberto dos 

Santos Rodrigues e Misael Barboza, Presbs. Anderson Camargo e Ivan Torres. 



SÍNODO SETENTRIONAL: Presbitério Amazonas: Rev. Cláudio Fernando 

Reinaldet e José Andreze Nunes da Silva. Presbitério Ceará: Rev. Flávio Ferreira 

Façanha, Revª. Maria Cristina Moro Glória e Presb. Jonathas de Oliveira Sousa. 

Presbitério Leste do Ceará: Revs. Mardônio de Souza Pereira e Rivaldo Bispo 

Oliveira, Presbs. Francisco José Souza e Samuel Teixeira de Lima. Presbitério 

Norte: Revs. Cláudio Lísias Gonçalves dos Reis Silva e Valdir Mariano de Souza; 

Presbs.: Edmilson de Araújo Pires e Zwingle Pinheiro Braga. SÍNODO 

SUDOESTE PAULISTA: Presbitério Botucatu: Revs.: Clayton Leal da Silva e 

João Luís Furtado. Presbs.: Carlos Roberto de Paula Lima e Celso Vieira. 

Presbitério Central Paulista: Rev. Kleuber Leal da Silva, André Luiz dos Santos 

Alvares. Presbas.: Noêmia Antunes do Nascimento e Neuza de Morais Simon. 

Presbitério Ourinhos: Rev. Izaías Francisco Pereira e Presb. João Luiz Botelho 

Andrade Júnior. SÍNODO SUL DE SÃO PAULO: Presbitério Sorocaba: Revs. 

Áureo Rodrigues Oliveira e Agnaldo Pereira Gomes; Presbs.: Jonadab Seabra e 

Oswaldo Pelegrini Fantasia. Presbitério Sul de São Paulo: Revs.: Alexandre 

Hessel Mota e Ezequias Pires de Camargo. SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ: 

Presbitério Araponga: Revs. Edson de Oliveira Casado Junior e Jayme Martins 

de Camargo Junior, Presbs. Denilson Alex Barbosa e João Batista de Moura. 

Presbitério Maringá: Revs. Lucas de Oliveira Fornel e Sérgio Gini, Presb.: Djalma 

Bastos César. Presbitério Oeste do Paraná: Revs. Dabi Diniz Andrade e Edy 

Francisco Machado. Presbs.: Geber Oliveira Ferreira e Roney Márcio Pessôa. 

AUSENTES: Presbitério Leste Paulistano e Presbitério Votorantim. “QUORUM”: 

Havendo “Quórum”, com a presença de 110 ministros e de 95 presbíteros, 

totalizando 205 delegados e com a representação de todos os sínodos, o 

presidente declarou aberta a primeira sessão da 9ª Reunião Ordinária da 

Assembleia Geral da IPI do Brasil, do Exercício 2015-2019. DEMAIS 

PRESENÇAS: Rev. Roberto Mauro de Souza Castro, secretário geral; Rev. José 

Ilson Venâncio, assistente do secretário geral, Rev. Aury, administrador geral, 

Rev. Roberto Viani, presidente do Sínodo São Paulo, Dennis Smith, PCUSA. 

DEVOCIONAL: A devocional foi dirigida pelo Rev. Nenrod Douglas e Presb. 

Marcos Messias. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: A ata da sessão de 



abertura foi lida e aprovada. SUSPENSÃO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa 

às 09h30 para o trabalho das comissões com oração pelo Presb. Eduardo 

Tomiyoshi. REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi reiniciada às 14h, com oração 

pela Presbª Inailda Bicudo. DECISÕES: LIVRO DE ATAS DO SÍNODO SUL DE 

SÃO PAULO, decide: Aprovar com a seguintes observações: 1) Erros de 

digitação: a) Na pg. 5 onde se lê “instalação de câmara” o correto é “instalação de 

câmeras”; b) Na pg. 38 onde se lê “ Comissão Interventora da no Presbitério 

Votorantim” o correto é “Comissão Interventora no Presbitério Votorantim”; c) Na 

pg. 43 onde se lê “agressões verbas” o correto é “agressões verbais”; 2) A 

comissão, entendendo a dificuldade e complexidade do trabalho realizado pela 

Comissão Interventora do Sínodo Sul de São Paulo nomeada pela AG propõe o 

registro de um voto de apreciação pela condução das atividades a eles conferidas. 

LIVRO DE ATAS DO SÍNODO OESTE PAULISTA, decide: Aprovar com as 

seguintes observações: 1) A eleição e posse da nova diretoria do Sínodo foi 

realizada e registrada no corpo da Ata da Sessão Ordinária (páginas 6 e 7), 

quando deveria ser realizada e registrada logo após o culto da Sessão de 

Instalação, conforme o Art. 4º do Regimento Interno. 2) Na página 4, linha 2, está 

registrada “Leitura e aprovação da Sessão de Instalação”, quando deveria estar 

registrado “Leitura e aprovação da “Ata” da Sessão de Instalação. 3) Na Ata 34, 

página 9, linha 4, consta que o início da reunião da Sessão de Instalação foi às 

9h30. No entanto, na página 10, linha 13, o horário regimental aprovado consta 

9h, a verificação de quórum. 4) Não consta o registro de “aprovação” pela 

Assembleia dos pareceres das Comissões (páginas 11 a 13). 5). Na Ata 34, 

página 13, consta o registro das observações da Comissão de Exame do Livro de 

Atas dos Presbitérios referentes aos Livros de Atas dos Presbitérios do ano de 

2014. No entanto, na Ata 33, página 6, linhas 3, 7 e 11 isso não aconteceu. 

Consta apenas que foi aprovado com “as observações lavradas no próprio livro”, 

porém não foram registradas as observações. A Comissão é de parecer que se 

padronizem os registros de observações. LIVRO DE ATAS DO SÍNODO DAS 

MINAS GERAIS, decide: aprovar com as seguintes observações: 1) No termo de 

abertura, na primeira linha, a citação do número de páginas está incorreta: 



Deveriam ser 26 páginas, mas são mencionadas apenas 20 páginas; 2) No termo 

de encerramento repete-se a mesma observação do termo de abertura; 3) Nos 

cabeçalhos das páginas 2, 11 e 13, onde se lê “Sínodo das Minas”, deveria ser 

“Sínodo das Minas Gerais”. LIVRO DE ATAS DO SÍNODO BORDA DO CAMPO, 

decide: Aprovar com as seguintes observações: 01) Na Ata 01 não houve registro 

da posse do Reverendo Helinton, eleito para suprir a vacância da função de vice 

presidente; 02) Na Ata 02, não houve registro de posse de toda a diretoria eleita 

para o período de 2015/2017. Aproveitamos para sugerir o cuidado com a 

tendência de resumir demasiadamente os registros para que não haja prejuízo na 

compreensão dos concílios superiores ou para registros históricos. LIVRO DE 

ATAS DO SÍNODO PANTANAL, decide: Aprovar com as seguintes observações: 

Termo de encerramento, linha 3, onde deveria ser “destinou-se” em lugar de 

“destina-se”. Não foi observado o item 6 da parte A sobre a formatação da Ata, 

que orienta que os tópicos ou divisões devem estar em negrito. Parecer da 

comissão de auxílio financeiro e exame da tesouraria, não contém a resolução se 

aprovado ou não aprovado. Páginas 6 e 7, linha 2. A Página 33, reservada para o 

termo de aprovação, está sem título. Página 3, linha 11 (erro ortográfico). Página 

5, linha 2 (horário escrito de forma incorreta). Página 7, linhas 14, 17 e 18 (erro de 

digitação, “Reveranda”). Página 8, linha 10. Parecer referente ao documento 02 

(credenciamento para a reunião da AG) Como consta em Ata: “como já é 

deliberação da própria AG da IPIB, que se credencie apenas os participantes da 

reunião do Sínodo, a comissão é de parecer que sejam credenciados para a 

reunião da AG somente os que estiverem presentes a reunião do Sínodo, 

conforme solicitação do documento”. Que seja invalidado este ato, tendo em vista 

que, se existe essa regulamentação da AG, ela fere o artigo 98 inciso 19, e artigo 

111 inciso 10 da constituição da IPIB. AG 08/15 - Da Comissão Interventora do 

Sínodo Sul de São Paulo, apresentando relatório conforme segue: Diante da 

imensa documentação relativa ao longo processo de Intervenção no Sínodo Sul 

de São Paulo, neste relatório parcial, sintetiza-se apenas o ocorrido no período 

entre a 7ª Assembleia Geral Ordinária em Poços de Caldas (11 a 15 de 

fevereiro/2011), passando pela 8ª Assembleia Geral Ordinária em Assis (10-



14/07/2013), bem como por decisões na 13ª Assembleia Geral Extraordinária em 

Londrina (14/08/2014) e Reunião da COMEX da Assembleia Geral em São Paulo 

(27/03/2015), bem como resultado final construído pela Comissão de Intervenção 

do Sínodo Sul de São Paulo em parceria com as Comissões Executivas do 

Presbitério de Sorocaba, do Presbitério Sul de São Paulo e Comissão Interventora 

do Presbitério de Votorantim, no dia 23 de maio de 2015. DOS FRAGAMENTOS 

DA HISTÓRIA - 1. Antes desta comissão, outras comissões de intervenção no 

Sínodo Sul de São Paulo existiram; 2. A dificuldade maior, sempre foi o 

julgamento de processos que não se efetivavam. Sempre com recursos, 

mormente relacionado com o Presbitério de Votorantim, com a Igreja Central de 

Votorantim e os problemas do Colégio Carlos René Egg. Quando a IPI Central de 

Votorantim passa para o Presbitério de Sorocaba, os presbitérios se cruzam 

também nestes processos. Estas situações também começaram a travar o Sínodo 

e a minar os relacionamentos. 3. A dificuldade administrativa era tanta que todos 

os 3 Presbitérios pediram para mudar de Sínodo, porque assim acabariam os 

problemas dos recursos e os processos que não tinham fim, e sempre ocupavam 

todas as reuniões. 4. A AG de Poços de Caldas (de 11 a 15/fevereiro/2011) 

delibera sobre este assunto nos seguintes termos: “Doc. AG 029/11 (Da Comissão 

Interventora do Sínodo Sul de São Paulo), considerandos: a) que a comissão 

interventora nomeada pela AG não se desincumbiu de seu ônus, apresentando 

um relatório vago e sem respaldo fático; b) Considerando, as manifestações em 

plenário nesta reunião demonstram que as dificuldades anteriormente apontadas 

persistem no presente momento, decide: 1) que a intervenção no Sínodo Sul de 

São Paulo seja prorrogada por mais 6 meses; 2) Que seja destituída a atual 

comissão interventora; 3) que seja nomeada pela AG uma nova comissão 

interventora para que no prazo de 6 meses apresente à COMEX um relatório 

conclusivo sobre a questão com propostas claras de encaminhamento.” 5. Assim, 

depois desta decisão, e diante do pedido de transferência de todos os presbitérios, 

e o fracasso na AG de buscar sínodos que aceitassem os presbitérios, nomeou-se 

outra comissão, para buscar alternativas para o Sínodo, cuja relatoria foi 

designada ao Rev. Clayton Leal da Silva; 6. Após tomar conhecimento da situação 



e que havia dois processos sobre a mesa, com dois recursos, todavia não tinha 

como julgar os recursos porque “não havia documentos”. Gastou-se um ano para 

obter a documentação. Havia muita preocupação que o trabalho da comissão 

seria igual a das outras anteriores. Isto é, sem nenhum sucesso no julgamento dos 

processos porque os documentos haviam desaparecido. Após ciência e perceber 

do que se tratava e que eram recursos antigos em trânsito por mais de 10 anos, 

resolvemos encaminhar os recursos para julgamento na AG. A AG julgou e 

tínhamos esperança de poder resolver a questão. 7. A Assembleia Geral de Assis, 

SP – ainda diante da situação ministerial e documental (p.ex.: falta de livros de 

atas do Sínodo de São Paulo que já vivenciava Intervenção de longa data), 

prorrogou prazo, deliberou e registrou a seguinte decisão: “Livro do Sínodo Sul de 

São Paulo: Não há registro de atas para serem examinadas, decide: a) Conceder 

à Comissão Interventora prorrogação do prazo máximo para a finalização dos 

trabalhos até a próxima AG Ordinária; b) Que a comissão interventora registre em 

atas, a partir de agora, não só o histórico das atividades realizadas até aqui, como 

também todas as decisões e encaminhamento doravante tomadas; c) Que a 

Comissão Interventora, funcionando como Sínodo, reúna-se para aprovar ou não 

os livros de Atas e Atos dos Presbitérios ali jurisdicionados, com óbvios registros 

legais; d) Que seja reformulada a Comissão Interventora, por questões 

operacionais, mantendo-se o relator, Rev. Clayton Leal da Silva e como membros: 

Rev. Agnaldo Pereira Gomes, Rev. Wellington Barboza de Camargo, Presb. Luiz 

Ribeiro da Silva e Rev. João Batista de Souza; e) Que a Comissão Interventora, 

ouvindo e trabalhando com os presbitérios envolvidos, apresente até a próxima 

AG ordinária parecer final,seja justificando pedido de extinção da comissão 

interventora por finalização dos trabalhos apaziguando o Sínodo Sul de São 

Paulo, seja propondo redistribuição de Igrejas, Presbitérios e até Sínodos 

adjacentes, ou outra solução melhor que porventura encontrar;...” 8. Foi então que 

novos problemas começaram a surgir de forma muito marcante no Presbitério de 

Votorantim. Então a comissão passou a se dedicar quase que exclusivamente 

com as dificuldades deste específico Presbitério. Houve outros recursos, 

julgamentos, coisas bastante desgastantes, até chegar ao momento, no qual 



houve consenso que somente uma intervenção poderia julgar os recursos internos 

e os processos que tramitavam no concílio. 9. Na Reunião da AG em Londrina 

(14/08/2014), diante então destes outros diversos processos, recursos e 

apelações, bem como diante da imensa dificuldade interna para a administração 

do Presbitério de Votorantim em si, com ministros em litígio, com lideranças e 

igrejas em situações ministeriais difíceis, foi proposto e aprovado pela AG, 

também a intervenção do Presbitério de Votorantim, cujo relator nomeado foi o 

Rev. João Luiz Furtado. A partir disto, trabalhos paralelos e complementares 

foram realizados no âmbito do Presbitério em Intervenção (Presbitério de 

Votorantim) e do Sínodo em Intervenção (Sínodo Sul de São Paulo), para que se 

cumprissem no prazo determinado as resoluções da AG. Lembramos que essa 

Comissão Interventora do Presbitério de Votorantim também apresenta relatório 

específico nos assuntos de fórum e competência constitucional do Presbitério, 

conforme determinação da AG. 10. Na Reunião da COMEX da IPI do Brasil, em 

27 de março de 2015, diante do pedido do Rev. Clayton - relator da Comissão de 

Intervenção do Sínodo, por motivos pessoais e acúmulo de trabalho no Ministério 

da Educação, pelos documentos aprovados na AG em Londrina, relativos ao 

ministério, foi homologada a troca da Relatoria da Comissão, designou- se então 

como relator um dos membros desta última comissão nomeada em Assis 

(07/2013), Rev. Wellington Barboza de Camargo, que assumiu a relatoria a partir 

de março/2015. 11. Em todo este período supra mencionado, o Presbitério Sul de 

São Paulo, não nos deu nenhuma preocupação e nem precisou de nenhum 

trabalho em conjunto. O Rev. Clayton participou de inúmeras reuniões, esteve 

com o Presbitério Sul de São Paulo em celebrações de 31/07. O Rev. Wellington 

também esteve em uma outra celebração de 31/07 neste Presbitério e os Revs. 

João Batista de Souza e Wellington Camargo participaram de reuniões do 

Presbitério de Votorantim e de sua COMEX (antes de sua intervenção), e também 

o Presb. Luiz Ribeiro e Rev. Agnaldo Pereira Gomes, participaram de diversas 

reuniões, não só reuniões da Comissão Interventora como também em outros 

momentos acima relatados. Citamos oportunamente, que também que o 

Presbitério de Sorocaba não nos ofereceu dificuldades para a realização de nosso 



trabalho. 12. Por fim, diante da mudança da relatoria em abril/2015, período 

exíguo para conciliar uma agenda maior de reuniões dos 3 presbitérios até a AG 

de Salvador, o novo relator, Rev. Wellington Camargo contatou o Relator da 

Comissão Interventora do Presbitério de Votorantim – Rev. João Luis Furtado, 

também o Presidente do Presbitério Sul de São Paulo, Rev. Alexandre Hessel 

Mota, e o Presidente do Presbitério de Sorocaba, Rev. Jonas Araújo, bem como 

Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira, para que em 23 de maio/2015, em Sorocaba, a 

atuais lideranças dos 3 Presbitérios (Comissões Executivas dos Presbitérios de 

Sorocaba e Sul de São Paulo e a Comissão de Intervenção do Presbitério de 

Votorantim) para que participassem de Reunião Final da Comissão Interventora do 

Sínodo. 13. Nesta última reunião, o Rev. Wellington Camargo apresentou Análise 

Estatística das 40 igrejas dos 3 presbitérios envolvidos, bem como dos dados 

financeiros dos últimos 36 meses. Também houve apresentações de outras 

questões referentes a plantação e crescimento da Igreja, bem como dos estudos 

em andamento sobre eventual reforma administrativa da Igreja. Segui-se a 

apresentação dos documentos que estavam pendentes no Sínodo e discussão e 

construção de uma solução possível, apaziguadora e sanadora deste longo 

processo de intervenção. Por fim, se juntarmos todas as páginas de processos, 

ficaríamos assustados com as centenas e centenas de páginas juntadas ao longo 

destes anos, mas finalmente, chegamos a um momento no qual estes processos 

estão julgados e pacificados. Então, como foi esta a missão que nos deu a AG que 

era pacificar estes processos, acabamos cumprindo nossa missão e o Sínodo 

trabalhou com os seguintes documentos. Documentos em foco nesta Reunião 

conjunta de 23/05/2015 em Sorocaba: 1. Pedido antigo de transferência dos 3 

Presbitérios, não resolvidos na AG de Poços de Caldas; 2. Pedido mais atual do 

Presbitério de Sorocaba para multiplicação em 3 Presbitérios e formação de um 

novo Sínodo – Sorocabano; 3. Documento da Comissão Interventora do 

Presbitério de Votorantim, solicitando extinção do Presbitério de Votorantim e 

pedindo remanejamento de igrejas, bem como comunicando, a extinção de 3 

igrejas do Presbitério de Votorantim, transformando-as em Congregações. 

Documento Anexo (maiores informações, no respectivo relatório desta Comissão 



Interventora do Presbitério de Votorantim); 4. Recurso de Luiz Cândido Martins, 

em face da decisão da Comissão de Intervenção do Presbitério de Votorantim, 

que determinou sua disciplina, por tempo indeterminado. Documento este já 

enviado à COMEX da IPIB que estará sob discussão nesta AG de Salvador para 

dar um parecer final nesta questão; Observação Contextual: 1. Quanto à questão 

dos ministros em disciplina e decisões sobre referidas igrejas do Presbitério de 

Votorantim e questões correlatas, a Comissão Interventora do Presbitério de 

Votorantim, no qual os ministros e igrejas estão jurisdicionados, também 

apresenta seu relatório para a AG de Salvador. DECISÕES DE COMPETÊNCIA 

DO SÍNODO, TOMADAS EM 23/05/2015: 1. QUANTO AOS PRESBITÉRIOS 1.1. 

Presbitério de Votorantim – Decide-se acatar o documento da Comissão de 

Intervenção no Presbitério de Votorantim, datado de 10 de maio de 2015, e assim 

extingue-se o Presbitério de Votorantim, determinando que a Comissão 

Interventora do Presbitério dê os passos procedimentais para a efetiva extinção do 

mesmo, coordenando as igrejas e ministros na redistribuição nos presbitérios do 

Sínodo Sul de São Paulo, e que as demais tarefas inerentes a este processo de 

extinção do presbitério ocorra até 31 de dezembro de 2015. 1.2. Quanto aos 

pedidos de transferência dos outros 2 presbitérios: Não atender os pedidos de 

transferência para o Sínodo Sudoeste Paulista dos Presbitério Sul de São Paulo e 

Sorocaba. 1.3. Quanto ao documento do agora, extinto Presbitério de Votorantim 

pedindo transferência perde objeto, pois uma vez dissolvido, não há o que 

deliberar; 1.4. Quanto ao pedido de multiplicação do Presbitério de Sorocaba em 3 

novos Presbitérios: acolhe-se parcialmente o pedido de multiplicação do 

Presbitério de Sorocaba e decide-se desmembrá-lo em dois (2) presbitérios, 

recebendo algumas igrejas do extinto Presbitério de Votorantim. Concretização 

desta decisão se fará ainda no segundo semestre de 2015, criando o Presbitério 

de Itupararanga. 1.5. Igrejas do Presbitério de Votorantim transformadas em 

congregações: registra- se conforme documento enviado por Comissão de 

Intervenção: “...IPI ÁRVORE GRANDE; IPI RIO BONITO, IPI TURVO DO PILAR e 

2ª IPI DE TURVINHO sejam extintas e, transformadas em Congregações das 

respectivas Igrejas: ÁRVORE GRANDE (1ª IPI DE SOROCABA); RIO BONITO e 



TURVO DO PILAR (2ª IPI DE PILAR DO SUL) e 2ª DE TURVINHO (1ª IPI DO 

TURVINHO).” 1.6. Quanto às demais igrejas do extinto Presbitério de Votorantim: 

Presbitério Sul de São Paulo, o Presbitério de Sorocaba e o novo Presbitério 

Itupararanga receberão as mesmas; 1.7. A distribuição das Igrejas será balizada 

pelos seguintes parâmetros (Estatísticas serão atualizadas oportunamente, 

números são apenas referência). 2. QUANTO AOS MINISTROS DOS 

PRESBITÉRIOS DE VOTORANTIM (EXTINTO) E SOROCABA (MULTIPLICADO) 

2.1 Ministros Jubilados - podem optar, em 2015, pelo Presbitério que gostariam de 

pertencer depois dos desmembramento do Presbitério de Sorocaba e extinção do 

Presbitério de Votorantim. 2.1 Demais ministros do Presbitério de Votorantim e 

Presbitério de Sorocaba – caso queiram, deverão ser recebidos pelos presbitérios 

que receberão as igrejas nas quais trabalham. Caso não queiram, deverão buscar 

se transferir para outros presbitérios, os quais eles mesmos deverão buscar. As 

Igrejas e os(as) Ministros(as) transferidos(as) deverão se ajustar às realidades e 

normas dos Presbitérios que os receberem. 2.2 Quanto aos ministros em 

disciplina - A Comissão Interventora no Presbitério de Votorantim apresenta 

proposta à AG, visto que a competência sobre ministros é do presbitério, decide: 

a) Aprovar o relatório e homologar as decisões tomadas pela Comissão 

Interventora. b) Aprovar o encerramento da intervenção e reorganização do 

Sínodo Sul de São Paulo, num prazo máximo de 120 dias, após a AG de 

Salvador, composto por: Presbitério Sul de São Paulo, Presbitério de Sorocaba e 

o novo Presbitério de Itupararanga. Aprova-se um voto de reconhecimento e 

gratidão pelo trabalho realizado pela Comissão Interventora. Recomenda-se que 

os Presbitérios e as igrejas não se transfiram para outro concílio num prazo de 5 

anos. AG 23/15 – Da Comissão Interventora do Presbitério Votorantim, 

apresentando relatório, conforme segue: Após ter sido nomeada por esta 

Assembleia Geral na reunião extraordinária realizada em Londrina/PR em julho de 

2014, a Comissão Interventora do Presbitério de Votorantim, vem desempenhando 

suas funções e presta o seguinte relatório: REUNIÕES E EVENTOS: A comissão 

interventora, no período de agosto de 2014 a junho de 2015 se reuniu por 18 

vezes. A comissão foi instalada no dia 22 de agosto de 2014, em reunião com a 



diretoria da IPI do Brasil, no escritório Central. A comissão se fez representar 

pelos Revs. João Luiz e Eliseu no culto de aniversário pelo Centenário da 1ª IPI do 

Turvinho. O Rev. João Luiz pregou na IPI Central de Pilar do Sul. O Rev. Eliseu 

pregou na IPI do Rio Acima. O Rev Paulo Cesar pregou na IPI Central de Pilar do 

Sul e na 3ª IPI de Votorantim. O Rev. Paulo representou a Comissão no culto 

presbiterial de jovens, realizado na IPI do Rio Acima no dia 18 de Abril de 2015. O 

Rev Eliseu visitou todos os ministros jubilados do Presbitério e a viúva do Rev. 

Jairo Honório. Os Revs. João Luiz, Paulo Cesar e Eliseu compareceram no velório 

da esposa do Rev. Adelino. A comissão interventora se reuniu como Comissão 

Processante, conforme determinação da AG e realizou o processo disciplinar 

contra os Revs. Jonas Gonçalves e Luiz Cândido Martins, que culminou em seus 

julgamentos pela Comex da AG, onde foram sentenciados a punição de 

afastamento dos ofícios eclesiásticos e suspensão da comunhão por tempo 

indeterminado. Durante este período nos reunimos 2 vezes com a COMEX do 

Presbitério de Sorocaba para tratar de possível transferência da IPI Árvore Grande 

para este Presbitério, uma vez com a Comissão Interventora do Sínodo Sul de 

São Paulo, vinha tratando sobre elaboração de projeto de redistribuição das 

Igrejas na região de Sorocaba. Uma vez com o Conselho da IPI Rio Acima. Uma 

vez com o Conselho da 1ª IPI de Sorocaba, com vistas a que a Igreja assuma os 

trabalhos da Congregação Árvore Grande. Por diversas vezes, a Comissão 

Interventora do Presbitério de Votorantim esteve reunida com a Comissão 

Interventora da IPI Árvore Grande, objetivando a revitalização daquela Igreja. 

Reunião com os Conselhos e Pastores das IPI's Rio Bonito, Turvo do Pilar, 2ª de 

Turvinho e Central de Pilar, para avaliação das condições das 3 primeiras igrejas. 

Principais decisões: 1. Quando assumimos a intervenção, o Presbitério 

encaminhava-se para uma situação de insolvência financeira, pois o arrecadado 

não fazia frente as despesas. Contamos com a ajuda do Escritório Central para 

resolver algumas situações e cortamos despesas de outro lado. 2. Determinar que 

as igrejas regularizassem suas estatísticas junto ao Escritório Central, sob pena 

de sofrerem processos disciplinares se assim não o fizessem. 3. Determinar que 

os ministros preenchessem seus prontuários de ministros, uma vez que o 



presbitério não os possuía. 4. Juntamente com a Comissão Interventora da IPI 

Árvore Grande, decidir pela destituição do patrono da ação que sofre a IPI Árvore 

Grande, e nomear o advogado da IPIB, Dr. Paulo para que assuma a ação. 5. Por 

solicitação da Comissão Interventora da IPI Árvore Grande, acertar pendências 

financeiras que a IPI Árvore Grande possui junto a escritório de Contabilidade da 

cidade de Sorocaba. 6. Não homologar a eleição do Rev. Joaquim para o 

Pastorado da IPI de Itapetininga, pois não puderam provar que cumpriram os 

requisitos do artigo 52 da constituição da IPIB. 7. Exame dos candidatos Juliete 

Laureano Correia e Roberto Raimundo de Góis para envio a FATIPI. 8. Exame 

para ordenação do licenciado Bruno Bueno Bressane. 9. Ordenação do ordenando 

Bruno Bueno Bressane. 10. Que o plano de saúde dos ministros do Presbitério 

seja dividido em 3 partes, sendo 1/3 para o ministro, 1/3 para o Presbitério e 1/3 

para a Igreja em que está comissionado. Os ministros jubilados, em 

disponibilidade ativa e sob disciplina a divisão será de 50% para o Presbitério e 

50% para o ministro. 11. Em conjunto com a Comissão Interventora da IPI Árvore 

Grande, solicitar a colaboração do Rev. José Correia de Almeida, pastor da 5ª IPI 

de Sorocaba, para o desenvolvimento das atividades da IPI de Árvore Grande. 12. 

Com o término da colaboração do Rev. José Correia de Almeida, junto a IPI 

Árvore Grande, comissionar o Rev. Bruno Bressane para o pastorado da Igreja, 

após ouvir o Conselho da IPI Rio Acima onde o referido ministro estava 

comissionado. 13. Examinou-se os livros de atas da Igrejas, referentes ao ano de 

2014, sendo que todos foram aprovados. 14. Devido as condições financeiras do 

ministro jubilado, Rev. José Martins, que o Presbitério arque com a integralidade 

do valor do plano de saúde do ministro e sua esposa. 15. Suspender o pagamento 

do Plano de saúde do Rev. Misael, tendo em vista que o ministro já possui plano 

de saúde vinculado à sua esposa. 16. Depois de se reunir com a Comissão 

Interventora da IPI Árvore Grande e com o Rev. Bruno, decidiu que a IPI Árvore 

Grande volte a condição de congregação, pois não mais apresenta os requisitos 

constitucionais para se manter como igreja. Desta maneira o Rev. Bruno Bressane 

fica descomissionado do pastorado da Igreja a partir de 1 de Junho de 2015. 17. 

Que sejam feitos os acertos necessários para que a 1ª IPI de Sorocaba assuma a 



Congregação Árvore Grande. 18. Solicitar a Comissão Interventora do Sínodo Sul 

de São Paulo a dissolução do Presbitério de Votorantim, pois este enfrenta uma 

crise de liderança, não sendo mais prudente e salutar que o concílio permaneça 

em atividade. 19. Retornar a condição de Congregação as Igrejas: Turvo do Pilar, 

Rio Bonito e 2ª de Turvinho, pois não mais possuírem os requisitos constitucionais 

para se manterem como Igrejas. As IPI's de Turvo de Pilar e Rio Bonito se 

tornarão congregações da 2ª IPI de Pilar do Sul e a 2 IPI de Turvinho se tornará 

congregação da 1ª IPI de Turvinho. 20. As decisões sobre extinção das Igrejas 

Árvore Grande, Rio Bonito, Turvo do Pilar e 2ª de Turvinho, que retornarão à 

condição de congregações, bem como a extinção do Presbitério e a redistribuição 

das Igrejas para os Presbitérios Sul de São Paulo e para os novos Presbitérios de 

Sorocaba, serão comunicadas às Igrejas e Ministros em reunião do dia 

20/06/2015, na IPI Central de Pilar do Sul. Diante do acima exposto, a Comissão 

propõe que: a) seja prorrogado seu trabalho até a dissolução eclesiástica do 

Presbitério pelo Sínodo Sul de São Paulo e extinção da pessoa jurídica. b) 

considerando a extinção do Presbitério de Votorantim, sejam designados 

respectivamente os Presbitérios Oeste e Osasco para que os Reverendos Luiz 

Cândido Martins e Jonas Gonçalves possam cumprir a sanção que lhes fora 

aplicada pela Comex da AG nos autos dos processos disciplinares instaurados 

pelo Presbitério de Votorantim, (suspensão por tempo indeterminado dos ofícios 

ministeriais) bem como eventual reabilitação dos referidos ministros. Tal pedido 

encontra amparo no artigo 13, parágrafo único do Código Disciplinar que dispõe 

que: “suspenso ou dissolvido um concílio, seus membros se subordinarão 

imediatamente ao concilio disciplinador” e no artigo 65 do mesmo Código que 

reza: “A reabilitação será efetuada pelo concílio que proferiu a sentença, ou por 

outro congênere, mediante prorrogação de competência”, decide: a) Aprovar o 

relatório e homologar as decisões tomadas pela Comissão Interventora. b) 

Prorrogar o trabalho da Comissão até a dissolução eclesiástica do Presbitério pelo 

Sínodo Sul de São Paulo e extinção da pessoa jurídica; c) considerando a 

extinção do Presbitério de Votorantim, sejam designados respectivamente os 

Presbitérios Oeste e Osasco para que os Reverendos Luiz Cândido Martins e 



Jonas Gonçalves possam cumprir a sanção que lhes fora aplicada pela Comex da 

AG nos autos dos processos disciplinares instaurados pelo Presbitério de 

Votorantim, (suspensão por tempo indeterminado dos ofícios ministeriais) bem 

como eventual reabilitação dos referidos ministros. Aprova-se um voto de 

reconhecimento e gratidão pelo trabalho realizado pela Comissão Interventora. 

LIVRO DE ATAS DO SÍNODO REV. JONAS DIAS MARTINS, decide: aprovar 

sem observações; LIVRO DE ATAS DO SÍNODO BRASIL CENTRAL, decide: 

aprovar com a seguinte observação: O endereço sede do Sínodo do termo de 

abertura diverge do termo de encerramento. LIVRO DE ATAS DO SÍNODO 

NORTE PAULISTANO, decide: Aprovar com as seguintes observações: 1) não 

consta assinatura do presidente e rubricas nas páginas em todo o livro. 2) 

Conforme ata da 30ª reunião ordinária realizada em 14 de junho de 2014, página 

2, portanto ocorrida fora do prazo conforme artigo 112 da constituição 1º 

parágrafo, deveria ser realizada no primeiro trimestre daquele ano. 3) na folha 7, 

linha 13, a observação 5 não foi compreendida sua forma grafada: simplesmente a 

palavra encaminhada. 4) Na página 24, linha 5, foi omitido o item da competência 

do presidente, pulando do item 5º para o 7º. Não existindo o item 6º. 5) Na página 

30, o parecer da comissão do livro de relatório da tesouraria, que se mantenha 

como responsável pelo Sínodo Norte Paulistano o Presb. Moacir Benvindo de 

Carvalho junto a Receita Federal, para emissão de Certificado Digital em nome do 

mesmo. Porém o mesmo não é mais o presidente e não deve responder junto ao 

órgão. Registra-se voto contrário ao parecer da comissão que analisou o livro de 

atas e atos do Sínodo Norte Paulistano pelos Revs. Galdino Acássio Gomes da 

Silva e Eliseu Bittencourt, e Presbs. Maurílio Clóvis dos Santos e Sérgio Ferreira 

de Lima, todos do Presbitério São Paulo-Minas, do Sínodo das Minas Gerais, 

pelos seguintes motivos: 1) não podem ser aprovados atos realizados 

incorretamente, como a reunião feita fora do prazo, cabendo advertência ao 

concílio; 2) não se esclareceu a dúvida da observação nº 3; 3) o item que não 

constou das competências do presidente está faltando ou erro de numeração; 4) 

por fim, o responsável do concílio junto à Receita Federal não pode se outro 

senão o presidente, devendo ser corrigido imediatamente tal situação. 



SUSPENSÃO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 17h30, para o jantar com 

oração pelo Rev. Juliano Sanches em favor do Rev. Kleber Nobre de Queiroz e de 

gratidão pelo Dia do Diácono e Diaconisa na IPI do Brasil. REINÍCIO DA 

SESSÃO: A sessão foi reiniciada às 20h. DECISÕES: AG 24/15 – Da Comissão 

de Reforma Constitucional, apresentando relatório, decide: que seja inserido no 

Manual do Candidato, no item 3.4: VINCULAR A VOCAÇÃO DO CANDIDATO À 

FORMAÇÃO TEOLÓGICA DA IPIB, a exceção de que trata o § 1o do artigo 44. 

Sugere a Comissão o seguinte texto: 3.4 Vincular a vocação do candidato à 

formação teológica da IPIB. Logo após a constatação do chamado pastoral do 

candidato, cumpridas todas as obrigações constitucionais, além da aplicação 

integral dos critérios deste manual, o conselho comunicará ao candidato que o 

mesmo deverá ser encaminhado para uma instituição de formação teológica oficial 

da IPIB. Todos nós precisamos nos lembrar de que somos uma igreja federativa, 

onde todos devem estar unidos para o mesmo bem comum. A formação pastoral 

deve ser uma responsabilidade partilhada: família, conselho, presbitério e 

instituição de formação teológica oficial da IPIB. Se estiverem unidos, com certeza 

o resultado final beneficiará a todos e, então, a missão de Deus de vocacionar 

pessoas chegará ao seu propósito estabelecido. Manual do Candidato ao 

Ministério da Palavra e dos Sacramentos 19 A formação teológica do candidato 

será oferecida pela instituição de formação teológica oficial da IPIB, devido a 

vários aspectos. Primeiro, pela relevante e sólida identidade cristã baseada 

tradição reformada, a qual tem por natureza sempre se reformar mediante os 

pilares dos solas: Gratia, Christus, Fide e Scriptura. Segundo, uma vez que somos 

família presbiteriana independente, devemos valorizar todo esforço e investimento 

que fazemos para a formação de nossos filhos e filhas, futuros pastores e 

pastoras. Terceiro, pela relação de cuidado e acompanhamento dos candidatos 

em todas as etapas da sua formação teológica e prática pastoral, desde a 

admissão até à ordenação. Contudo, nos casos excepcionais em que o Presbitério 

decida encaminhar o candidato para realizar sua formação teológica para outra 

instituição teológica reconhecida pela IPIB, deverá submetê-lo à complementação 

de que trata o § 1o do Artigo 47 da Constituição da IPI do Brasil, in verbis: Art. 47 - 



Os Presbitérios licenciam seus candidatos em prova para o ministério a fim de que 

sejam ordenados, depois de suficientemente evidenciados seus dons e vocação, e 

comprovada a sua graduação em curso teológico da Igreja. § 1o - Os candidatos 

graduados por outras instituições teológicas deverão submeter-se a 

complementação de curso, conforme regulamentação da Assembleia Geral. AG 

13/15 – Da Comissão Processante, apresentando relatório do Recurso do Rev. 

Luiz Cândido Martins. Em obediência ao art. 57 do Código Disciplinar da IPI do 

Brasil, O Presb. Sérgio Ferreira, relator, apresenta seu voto de admissibilidade ao 

recurso de apelação impetrado pelo Rev. Luiz Cândido Martins, conforme segue: 

Parecer da Comissão de Análise do Recurso de Apelação impetrado pelo Rev. 

Luiz Cândido Martins, contra a sentença prolatada pela Comissão Interventora do 

Presbitério de Votorantim - Inicialmente, em respeito à manifestação do apelante, 

feita por seu procurador, sobre a atuação de um advogado perante qualquer 

tribunal particular ou público, cabe-nos elucidar se há algum elemento de 

discriminação contido no Código Disciplinar da Igreja Presbiteriana Independente. 

O § 1º do art. 28 do referido codex determina que o mandado de citação do 

acusado deve conter a indicação que este poderá constituir procurador membro 

de igreja de tradição reformada, que o defenda no curso do processo. 

Esclarecendo a diretriz acima, o acusado poderá socorrer-se do auxílio de outra 

pessoa que conheça a tradição reformada, pessoa essa que não precisa ser 

advogado mas que tenha conhecimento suficiente para interpretar a legislação 

eclesiástica da Igreja Presbiteriana Independente, independentemente de grau de 

instrução, cor da pele, raça ou sexo, contendo somente uma exigência: a fé em 

Jesus Cristo. Quanto ao critério ser esse procurador membro de igreja de tradição 

reformada, trata-se de uma forma de não deixar o acusado esteirar-se em pessoa 

que terá maior dificuldade em compreender a organização presbiteriana e assim 

não levá-lo a prejuízo ou trazer discussões doutrinárias muito diversas do que se 

tem em comum no ramo reformado da fé cristã. Assim, a legislação interna da 

IPIB tem total legitimidade para nortear a qualificação mínima de um procurador 

que venha a participar de processo eclesiástico, que está fora da esfera da Justiça 

Pública, autonomia essa dada pela Constituição Federal do Brasil. Relatório: Em 



22 de agosto de 2014 foi decidido pela Comissão Processante, conforme 

deliberação da Assembleia Geral da IPIB reunida em Londrina/PR em julho de 

2014, a citar o apelante para comparecer em audiência designada para o dia 27 

de setembro de 2014, às 14 horas, nas dependências da IPI do Rio Acima, 

Votorantim/SP, a fim de defender-se dasacusações de fatos contra ele atribuídos, 

descritos às fls. 386/388, dentre eles a destacar: agressão verbal contra o Rev. 

Jonas Gonçalves em episódios relatados em reunião no ano de 2011 e em 2013, 

agredindo da mesma forma Gleise Piva Gonçalves nesta última ocasião; agrediu 

verbalmente o Presb. Joaquim Cláudio Setti de Almeida diante da Comissão 

Processante; coagiu o Presb. Joaquim a assinar uma declaração que relatava o 

episódio da agressão contra o Rev. Jonas e Gleise de forma distorcida, inverídica 

e que intencionava reverter a situação em seu favor, agindo de forma maliciosa e 

temerária; como presidente do Conselho da IPI Árvore Grande permitiu que a 

Assembleia da igreja elegesse membro que não possuía condições constitucionais 

para ser eleito e ordenado oficial e ainda o levou à ordenação motivando o 

Conselho a fazê-lo mesmo conhecendo-se do erro, bem como assim viciou de 

nulidade todas as decisões daquele concílio face a participação do presbítero 

eleito sem ter o tempo mínimo como membro da IPIB,dentre outros relatos 

constatados pela Comissão Processante. Compareceu o apelante na audiência 

designada para prestar seu depoimento pessoal, fl. 54 a 101, além de ter a 

oportunidade de arrolar testemunhas a serem ouvidas no dia 18/10/2014, às 14 

horas, nas dependências da IPI de Árvore Grande, Sorocaba/SP, fl. 57. Das 

testemunhas intimadas para serem ouvidas, foram dispensadas pela Comissão 

Processante três delas, sendo a ex-esposa, a esposa e a filha do apelante, 

dispensas essas que não foram impugnadas pelo apelante ou seu patrono, 

previsão do § 2º do art. 22 do CD, ata fls. 291/292, depoimentos colhidos às fls. 

293/366. Na oportunidade foi intimado o apelante para submeter-se a avaliação 

psicológica, devidamente realizada, fls. 367/377. Consta às fls. 378/381 a juntada 

das Alegações Finais feitas em nome do apelante, vindo a Comissão Processante 

cumprir com o inciso V do art. 31, do Código Disciplinar da IPIB, julgamento e 

prolação da sentença, fls. 386/398. É o relatório. Da Admissibilidade: O Recurso 



foi devidamente encaminhado para o Presidente da Comissão Interventora do 

Presbitério de Votorantim e é tempestivo, pelo que deve ser admitido para análise. 

O Rev. Luiz Cândido se faz representado pelo Dr. Luiz Roberto Zaparolli, 

advogado que faz a defesa, juntamente com o apelante. O Rev. Eliseu Fonda, 

membro da Comissão Interventora Processante faz a réplica do apelado. A seguir, 

o Dr. Luiz Roberto Zaparolli faz a tréplica, juntamente com o apelante. Ato 

contínuo, o Presb. Sérgio Ferreira, relator, dá o voto de mérito conforme segue: 

Não foram encontrados elementos de nulidades nos autos, sendo legal sua 

tramitação. Não foi vislumbrada prescrição pois o processo instaurado pela 

Comissão Processante em 31/01/2014 teve por fundamento fatos conhecidos em 

05/10/2013, nos termos do § 3º do art. 24 do Código Disciplinar da IPIB. Não 

houve cerceamento de defesa por parte da Comissão Processante, pois conforme 

consta no relatório, as fases do processo pelo rito ordinário foram devidamente 

seguidas. Quanto à valoração das testemunhas essa se fez adequada, pois levou 

em conta a idoneidade de todas, e já ouvidas 04 (quatro) testemunhas do 

apelante, foram dispensadas outras 03 (três) pois já além do número legal, não 

houve agravo da decisão por parte do apelante. Quanto a alegação de falta de 

prazo para alegações finais constante nas mesmas, ocorre que não há nos autos 

documento de intimação do apelante para apresentação dos memoriais, sendo, 

portanto, sua juntada aos autos o elemento que finalizou aquela fase, conforme 

inciso IV do art. 31 do CD. Ademais, a sentença não foi proferida antes da 

apresentação das alegações finais, restando por válida a tramitação, inexistindo 

cerceamento de defesa ou qualquer nulidade a este respeito. Os depoimentos 

colhidos nos autos comprovam que o apelante é pessoa de trato difícil quando 

contrariado e que agiu na forma de agressões verbais contra diversas pessoas, 

conduta essa incompatível com a de um ministro do Evangelho. Também se colhe 

dos autos que o apelante ao final de seu depoimento pessoal não se recusa a 

reconciliar-se com o Rev. Jonas Gonçalves, o que é esperado de um ministro do 

Evangelho. Por fim, vê-se documentalmente, além dos depoimentos colhidos, que 

o apelante ignorou as determinações constitucionais para eleição de oficiais e 

participou da decisão do Conselho em ordenar como oficial membro eleito sem 



preencher o requisito de tempo mínimo de cinco anos de permanência dentro do 

rol de membros da IPIB, e,via de consequência, ficou o Conselho da IPI de Árvore 

Grande constituído de forma irregular tornando nulas todas as decisões tomadas 

por aquele quórum. Assim, devida é a aplicação de sanção em desfavor do 

apelante, impossível de ser acatado o pedido de absolvição. A aplicação de uma 

advertência somente ocorre em casos de cometimento de faltas leves, o que não 

se aplica no presente caso. Suspensão dos ofícios eclesiásticos foi a medida 

adotada na sentença combatida, e encontra-se adequadamente imposta. Quanto 

à dosimetria e eficácia da pena: Ao presente caso, portanto, se mostra eficaz o 

objetivo e dimensão da pena, posto que não esteja o apelante em condições de 

exercer os ofícios eclesiásticos da mesma forma que vinha se conduzindo à frente 

do Conselho da IPI de Árvore Grande. Conquanto não se conforme, a condenação 

do apelante deve ser mantida, ou seja, devida é sua suspensão dos ofícios 

eclesiásticos por tempo indeterminado, sem percepção de côngruas durante essa 

suspensão, até que possa reunir condições para o exercício das atividades 

pastorais. Sua reconciliação verdadeira com o Rev. Jonas Gonçalves e com todas 

as demais pessoas que mencionaram ter sofrido com suas agressões verbais é 

essencial para que o apelante demonstre conduta cristã, não apenas para retornar 

ao ofício eclesiástico, mas para voltar a ter comunhão com a Igreja de Cristo. 

Assim, CONHECE-SE do recurso para no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 

Passa-se ao voto nominal de cada conciliar, podendo ser fundamentado. 

RESULTADO DA VOTAÇÃO: 101 votos acompanharam o voto do relator, 59 

votos contrários, 25 abstenções e 20 que foram impedidos de votar por terem 

participado do primeiro julgamento. PRORROGAÇÃO DE HORÁRIO 

REGIMENTAL: Prorroga-se o horário regimental até que se termine a matéria. 

LIVRO DE ATAS DO SÍNODO RIO-SÃO PAULO, decide: Aprovar com as 

seguintes observações e propostas: Data do termo de abertura – (data de abertura 

05 de junho 2015 posterior a data da única ata de 21 de março de 2015); 1) Nome 

incompleto da “Revª. Silvia Francisca da” faltando a complementação posterior; 2) 

Página 03, item 06, erro de data onde se lê 20145, quando o correto deveria ser 

2015; 3) Página 05: Que trata do exame do livro de ata da COMEX do Sínodo Rio-



São Paulo. Que o referido livro foi aprovado com várias observações relevantes 

que comprometem a transparência dos atos da COMEX do Sínodo, tais como: 

espaço de linhas em branco, falta de assinaturas, falta de aprovação de atas, falta 

de clareza na destinação dos recursos financeiros oriundos da IPIB; 4) Página 05: 

Que trata do livro de atas do Presbitério Rio de Janeiro onde apenas cita que 

pastores não frequentaram a educação continuada, porém não foram nominados e 

nem tomadas as devidas providências; 5) Página 08, linha 08: Erro no registro do 

nome do Rev. Erivan; 6) Em relação ao ano de 2014 o não cumprimento do artigo 

112 da Constituição da IPIB que determina que o Sínodo deve-se reunir 

ordinariamente pelo menos uma vez por ano. Que a Comissão, após ter ouvido o 

Representante Secretário Executivo do Sínodo, propõe: a) Que o Sínodo Rio – 

São Paulo seja advertido pelo não cumprimento do artigo supracitado nos itens 04 

e 07. b) Que o Sínodo determine ao presbitério Rio de Janeiro que tome as 

providências necessárias com relação aos ministros que não fizeram a Educação 

Continuada. c) Que o Sínodo apresente o esclarecimento necessário da 

destinação dos recursos mencionados no item 04, à próxima reunião da Comex da 

AG. PRORROGAÇÃO DE HORÁRIO REGIMENTAL: Prorroga-se o horário 

regimental até que se termine a matéria. ENCERRAMENTO: A primeira sessão foi 

encerrada às 22h50, com oração pelo Rev. Reginaldo Ferro. Para constar, eu, 

Rev. Marcos Nunes da Silva, 1º secretário, lavrei a presente ata e a assino 

juntamente com os demais membros da diretoria presentes a esta sessão. 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DA SEGUNDA SESSÃO DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

GERAL  

DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL 



 

 

 

DATA, HORA E LOCAL: 10 de julho de 2015, às 08h, no auditório do Hotel Sol 

Bahia, situado na Rua Manoel Antônio Galvão, 1075, no Bairro Patamares, em 

Salvador-BA. PRESIDENTE: Rev. Áureo Rodrigues Oliveira. SECRETÁRIO: Rev. 

Marcos Nunes da Silva. REPRESENTAÇÃO SINODAL: SÍNODO BORDA DO 

CAMPO: Presbitério ABC: Revs.: Paulo Rogério Malpelli e Ezequiel Pereira de 

Brito; Presbs.: José Hildo Costa Nogueira e Moisés José de Lima. Presbitério 

Ipiranga: Revs.: Esny Cerene Soares, Alessandro Richter; Presbs.: Ricardo 

Helmuth Benedetti e Moisés Barboza. Presbitério Litoral Paulista: Revs. 

Helinton Rodrigo Zanini Paes e Paulo José de Carvalho Pires; Presbs.: João 

Batista Ribeiro de Barros e João Luiz da Silva. SÍNODO BRASIL CENTRAL: 

Presbitério Brasil Central: Revs.: Leosmar Ferreira de Araújo e Fernando Peres 

Alves; Presbs.: Gleyson Eduardo Soares e Arthur Henrique Esteves de Azevedo 

Lima. Presbitério Distrito Federal: Revs.: Ézio Martins de Lima e Rui de Araújo 

Lobo. Presbs.: Marcos Aurélio Alves Jorge e Nilton Alves Rabelo. Presbitério 

Mato Grosso: Rev. José Drailton da Silva. Presbitério Rondônia: Revs. Hélcio 

Passos e Narciso Severino Nunes de Souza, Presb. Eduardo Mutsuo Tomiyoshi; 

Presbitério Luziânia: Revs. Jean Carlos da Silva e Paulo Roberto Roriz Meireles. 

SÍNODO MERIDIONAL: Presbitério Catarinense: Rev. Euclides Luiz do Amaral 

e Revª Gislaine Machado Neitsch; Presbs.: Antenor Rivaldo da Silva Netto e 

Rubens René Gonçalves. Presbitério dos Campos Gerais: Revs.: Carlos Andrey 

Pulim Oliveira e Giulianno Roberto Silva. Presbs. André Trevisan Gabardo e Pedro 

Pires Filho. Presbitério Grande Florianópolis: Rev. Márcio Marques e Presb. 

Isaías João Araújo. Presbitério Sul do Paraná: Revs. Carlos Fernandes Meier e 

Jean Carlos Seletti. Presbs. Luiz Carlos Morosini e Salomão Bueno da Silva. 

SÍNODO MINAS GERAIS: Presbitério São Paulo-Minas: Revs.: Galdino Acássio 

Gomes da Silva e Eliseu Bittencourt; Presbs.: Maurílio Clóvis dos Santos e Sérgio 

Ferreira de Lima. Presbitério Sudoeste de Minas: Revs.: Diogo Santana Rocha e 

Israel Henrique Daciolo. Presbs. Aristides Aparecido Ribeiro e Nicanor Lange 



Filho. Presbitério Sul de Minas: Revs.: Carlos Roberto Pereira da Silva e Zaru 

Cassiano. Presbs.: Célio Cândido Alves e Saulo Brigagão. SÍNODO NORDESTE: 

Presbitério Bahia: Revs.: José Rômulo de Magalhães Filho e Nenrod Douglas de 

Oliveira Santos; Presbs.: Alisson Oliveira da Silva e José Sivaldo Martins de 

Oliveira. Presbitério Sul da Bahia: Revs.: Paulo Sérgio Ferreira Pessoa e Luís 

Carlos Carvalho, Presb. Valmir de Souza Resende. Presbitério Nordeste: Rev. 

João Batista Amaral de Oliveira. Presbitério Pernambuco: Revs. Laércio Oscar 

da Silva Júnior e Frankes Rodrigo de Souza. Presb. Joel Chagas Lima. 

Presbitério Sergipe: Revs. Alexsandro Rocha dos Santos. Presb. Marcos 

Messias Sales Santos. Presbitério Vale Sertão: Revs. Adriano da Silva e Evaldo 

Raimundo Pereira da Silva., Presbs. Clepson de Oliveira Brito e Francileudo Silva 

Oliveira. SÍNODO NORTE PAULISTANO: Presbitério Bandeirante: Revs. 

Fernando Bortolleto Filho e Iris Marli Hansen, Presb. Walter de Jesus Alves e 

Presbª. Sílvia Maria de Alvarenga Martins. Presbitério Freguesia: Revs.: Fábio 

Tavares Ribeiro e José Aparecido dos Santos. Presb. Moacir Benvindo de 

Carvalho e Presbª. Inailda Bicudo. Presbitério Santana: Rev. Marcos Roberto 

dos Anjos Pinto. Presbs.: Renato de Castro Ribeiro e Valter de Toledo. SÍNODO 

OCIDENTAL: Presbitério Araraquarense: Revs.: Giovanni Campagnuci Alecrim 

de Araújo e Osmair Martins Garcia. Presbª. Giselle Melocro Borelli. Presbitério 

Campinas: Revs. Wellington Barboza de Camargo e José Arno Tossini. Presbs.: 

Cairo Wermison de Paula e Luiz Ribeiro da Silva. Presbitério Noroeste Paulista: 

Revs. Antonio de Oliveira Faria e Antonio Carlos Alves. Presb. Milton Francisco de 

Souza. Presbitério Oeste: Revs.: Joézer Crott Sanches e Luciano Proença 

Lopes. Presbs.: Donizete Martins Ruiz e José Haylton Claudino. Presbitério Rio 

Preto: Revs.: José Santos dos Passos e Mário Sérgio de Góis. Presbs.: Genessi 

de Souza Ramos e Gilberto Brandão Thomazetto. SÍNODO OESTE PAULISTA: 

Presbitério Assis: Revs. Dênis Silva Luciano Gomes e Juliano Sanchez Lopes; 

Presb.: Sigmar Alves Barbosa. Presbitério Centro-Oeste Paulista: Revs. Elton 

Leandro da Silva e Thiago Gigo Pereira. Presbas. Celma Cristina Chaves Muñoz e 

Felícia Forte Sobrinha. Presbitério Presidente Prudente: Revs.: Alessandro 

Leonardo Rodrigues Silva e Francys Hesstel del Hoiyo. Presbs.: Josimar Soares e 



Wilson Camilo Júnior. SÍNODO OSASCO: Presbitério Carapicuíba: Revs. 

Augusto Navarro Dias e Carlos Eduardo Araújo. Presbs.: Ronaldo Dias de 

Andrade e Salmo Henrique da Silva. Presbitério Novo Osasco: Rev. Miquéias 

Fonda da Silva e Presb. Antonio Roberto dos Santos. Presbitério Osasco: Revs. 

Eliseu Fonda da Silva e Elias Soares Heringer. Presbs.: Eduardo Gouvêa 

Mendonça e Odair David Antunes. SÍNODO PANTANAL: Presbitério Campo 

Grande: Revs.: Edivan Gouveia de Deus e Oslei do Nascimento. Presbs.: Saulo 

Ribeiro de Matos e Teófilo de Almeida. Presbitério Cone Sul: Revs. Duanir 

Martins Ferreira, Reinaldo Cardoso, Presbs. José Lourenço da Silva Neto e 

Leandro Wayhs. Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. Diones César Braz e 

Ezequiel Luz. Presb. Dalkarlos Aparecido Franco dos Santos. Presbitério Vale do 

Rio Aporé: Revs. Anderson Pereira Gomes e Giancarlo Stefanon Melgaço. Presb. 

Paulo Sérgio Eugênio da Silva. SÍNODO REV. JONAS DIAS MARTINS: 

Presbitério Londrina: Presb.: Odilon Alexandre Silveira Marques Pereira e 

Presbª. Sônia Regina Machado. Presbitério Norte do Paraná: Revs. Reinaldo 

Almeida dos Santos e Renato Luis Reis, Presbs. Emerson Gumieiro Leite e Moacir 

enos Rosa. Presbitério Paranaense: Revs.: João Marcos Martins Ribeiro e 

Romio da Silva Cardoso. Presbs.: Célio Marques Luciano Gomes e Fernando 

Tavares. SÍNODO RIO-SÃO PAULO: Presbitério Fluminense: Rev. Cléber 

Coimbra Filho e Presb. Vantuil Gomes dos Anjos. Presbitério Rio de Janeiro: 

Revs.: Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior e Samuel de Aguiar Campelo 

Júnior. Presbitério Rio-Sul: Revs. Marcos Paulo de Oliveira e Reginaldo de 

Almeida Ferro. Presbs.: Celso de Oliveira e Luís Eduardo de Lima Ferreira. 

SÍNODO SÃO PAULO: Presbitério Novo Leste Paulistano: Revs. Ricardo de 

Oliveira Souza e Rodrigues dos Santos Almeida; Presbs.: Ezequiel Almeida 

Bartolomeu e Paulo Francisco de Souza. Presbitério São Paulo: Revs. Adilson 

de Souza Filho e Reginaldo von Zuben; Presbª. Esmaelita Vasconcelos Moura 

Prado e Presb. Ronaldo Madella. Presbitério Piratininga: Revs. Gilberto dos 

Santos Rodrigues e Misael Barboza, Presbs. Anderson Camargo e Ivan Torres. 

SÍNODO SETENTRIONAL: Presbitério Amazonas: Rev. Cláudio Fernando 

Reinaldet e José Andreze Nunes da Silva. Presbitério Ceará: Rev. Flávio Ferreira 



Façanha, Revª. Maria Cristina Moro Glória e Presb. Jonathas de Oliveira Sousa. 

Presbitério Leste do Ceará: Revs. Mardônio de Souza Pereira e Rivaldo Bispo 

Oliveira, Presbs. Francisco José Souza e Samuel Teixeira de Lima. Presbitério 

Norte: Revs. Cláudio Lísias Gonçalves dos Reis Silva e Valdir Mariano de Souza; 

Presbs.: Edmilson de Araújo Pires e Zwingle Pinheiro Braga. SÍNODO 

SUDOESTE PAULISTA: Presbitério Botucatu: Revs.: Clayton Leal da Silva e 

João Luís Furtado. Presbs.: Carlos Roberto de Paula Lima e Celso Vieira. 

Presbitério Central Paulista: Rev. Kleuber Leal da Silva, André Luiz dos Santos 

Alvares. Presbas.: Noêmia Antunes do Nascimento e Neuza de Morais Simon. 

Presbitério Ourinhos: Rev. Izaías Francisco Pereira e Presb. João Luiz Botelho 

Andrade Júnior. SÍNODO SUL DE SÃO PAULO: Presbitério Sorocaba: Revs. 

Áureo Rodrigues Oliveira e Agnaldo Pereira Gomes; Presbs.: Jonadab Seabra e 

Oswaldo Pelegrini Fantasia. Presbitério Sul de São Paulo: Revs.: Alexandre 

Hessel Mota e Ezequias Pires de Camargo. SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ: 

Presbitério Araponga: Revs. Edson de Oliveira Casado Junior e Jayme Martins 

de Camargo Junior, Presbs. Denilson Alex Barbosa e João Batista de Moura. 

Presbitério Maringá: Revs. Lucas de Oliveira Fornel e Sérgio Gini, Presb.: Djalma 

Bastos César. Presbitério Oeste do Paraná: Revs. Dabi Diniz Andrade e Edy 

Francisco Machado. Presbs.: Geber Oliveira Ferreira e Roney Márcio Pessôa. 

AUSENTES: Presbitério Leste Paulistano e Presbitério Votorantim. “QUORUM”: 

Havendo “Quórum”, com a presença de 110 ministros e de 95 presbíteros, 

totalizando 205 delegados e com a representação de todos os sínodos, o 

presidente declarou aberta a segunda sessão da 9ª Reunião Ordinária da 

Assembleia Geral da IPI do Brasil, do Exercício 2015-2019. DEMAIS 

PRESENÇAS: Rev. Roberto Mauro de Souza Castro, secretário geral; Rev. José 

Ilson Venâncio, assistente do secretário geral, Rev. Aury, administrador geral, 

Presb. Josué Francisco Dimário, tesoureiro geral, Rev. Roberto Viani, presidente 

do Sínodo São Paulo, Dennis Smith, PCUSA. DEVOCIONAL: A devocional foi 

dirigida pelo Rev. Laércio Oscar e Presb. Alisson Oliveira da Silva. Em seguida a 

Sra. Eliana Rollemberg saudou a Assembleia em nome do CLAI – Conselho Latino 

Americano de Igrejas. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: A ata da primeira 



sessão foi lida e aprovada. DECISÕES: LIVRO DE ATAS DO SÍNODO 

OCIDENTAL, decide: Aprovar com as seguintes observações: 1) Nos Termos de 

Abertura e Encerramento há divergência entre o número de páginas do livro: 

“Contém este livro sessenta e duas páginas numeradas de 1 a 33...”, sendo que o 

livro contém, efetivamente, 33 páginas. 2) Na página 06, falta o registro de quem 

orou no final da sessão de instalação; 3) Nas páginas 06,15 e 31 falta a assinatura 

do segundo secretário do Sínodo; 4) Na página 08 falta o registro do horário da 

suspensão da reunião para o trabalho das comissões. LIVRO DE ATAS nº 05 DO 

SÍNODO SETENTRIONAL, decide: Aprovar com as seguintes observações: a) as 

duas rubricas constantes nas páginas dos livros não correspondem à rubrica 

indicada como sendo do presidente nos termos de Abertura e de Encerramento; b) 

na capa do livro há um equívoco de referência, onde se lê “Biênio 2013-2015” 

deve-se ler “Biênio 2013-2014”; c) na p. 15, no item 6, há um “Registro contra 

Decisões Tomadas”, o qual apresenta uma nota de manifestação de “protesto em 

face de comportamento [...] em clara contradição com a ética e moral cristãs”, sem 

mencionar qualquer decisão do concílio que tenha motivado o registro do voto 

contrário. d) na p. 15, no item 7, registra-se a manifestação do vice-presidente, 

afirmando “falta de ética nas reuniões do Sínodo” sem especificar a quais atos se 

refere. 2. Que se advirta o Sínodo Setentrional quanto ao cuidado no registro de 

votos contrários, explicitando a decisão às quais eles se referem. 3. Que se 

recomende ao concílio objetividade e clareza na redação das atas. LIVRO DE 

ATAS nº 06 DO SÍNODO SETENTRIONAL, decide: Aprovar com as seguintes 

observações: a) as rubricas constantes nas páginas dos livros não correspondem 

à rubrica indicada como sendo do presidente nos termos de Abertura e de 

Encerramento; b) na página 6, faltam três assinaturas de membros da diretoria; c) 

quem deveria assinar o Termo de Abertura é o Rev. Cláudio Fernandes Reinaldet, 

atual presidente do concílio; d) na p. 17, faltam 3 assinaturas de membros da 

diretoria. LIVRO DE ATAS DO SÍNODO SUDOESTE PAULISTA, decide: Aprovar 

com as seguintes observações: 1 - TERMO DE ABERTURA: a) Onde deve 

constar "destina-se" está escrito "destinou-se"; b) Não consta o número do CNPJ; 

c) Não consta o número de registro no cartório; d) Não consta data de abertura, o 



nome do presidente e a sua assinatura; e) Na expressão "livro que se tornou o 

número 4", o correto seria "livro que toma o número 4" 2 - ATA da 12 REUNIÃO: 

a) Na expressão "presbítero central paulista" o correto seria "Presbitério Central 

Paulista" (PG 2, linha 14); b) Não consta assinatura dos membros da diretoria na 

ata de instalação da 12ª reunião ordinária (PG 5); c) Esta registrado a ausência de 

um ministro representante, porém não consta o nome do ministro (PG 7, linha 4); 

d) Nesta ata, consta apenas a assinatura do secretário executivo (pp. 11 e 12); 3 - 

ATA DA 13 REUNIÃO: a) Falta assinaturas da maioria dos membros (PG20); 1) 

Que sejam colhidas as assinaturas dos membros da diretoria; 2) Que se conceda 

o prazo de 180 dias para que seja regularizada a situação de pessoa jurídica do 

Sínodo (em andamento); 3) Que dentro desse prazo o livro seja apresentado a 

COMEX para a devida verificação. LIVRO DE ATAS DO SÍNODO NORDESTE, 

decide: Aprovar com as seguintes observações: 1) Página 4, faltam as 

assinaturas do Presb. Jônatas Silva Menezes, Presidente e do Rev. Gesiel Melo 

Silva, Secretário Executivo. 2) Página 11, falta a assinatura do Rev. Gesiel Melo 

Silva, 1º Secretário. 3) Página 17, faltam as assinaturas do Presb. Marcos Messias 

Sales, Vice-Presidente e do Rev. Gesiel Melo Silva, 1º Secretário. SUGESTÃO: A 

comissão sugere uma acurada revisão na redação das atas, nos aspectos 

ortográficos e gramaticais antes de enviar o livro ao Concílio Superior. 

SUSPENSÃO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 09h40 para o trabalho das 

comissões. REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi reiniciada às 14h com oração 

por Rev. Edivan Gouveia. DECISÕES: LIVRO DE ATAS DO SÍNODO 

MERIDIONAL, decide: Aprovar com as seguintes observações: 1. Termo de 

abertura e encerramento. Não constam o registro do número do registro do 

Estatuto Social e o número do Cartório; 2. Falta a rubrica do presidente às fls 1; 3. 

Ata nº 01/2013 – fls. 2 e 6, consta que o Rev. Márcio Marques se encontra 

ausente como membro da diretoria e presente como representante de seu 

Presbitério; 4. Ata nº 01/2013 – fls. 5 e 12 – falta assinatura do Presb. Sidnei Luiz 

Tizziane; 5. Ata nº 01/2013 – fls. 3 – Não houve oração de abertura da reunião; 6. 

Ata nº 01/2013 – fls.4 – O Secretário Executivo e Tesoureiro foram eleitos por 

escrutínio secreto na abertura da reunião, quando o correto é que tal eleição 



ocorra no decorrer da reunião (artigo 109 CIPIB); 7. Ata de nº 02/2013 – fls.32 – 

Não foi estabelecido horário regimental para a reunião, constando que a mesma 

se encerrará com a conclusão dos trabalhos; 8. Ata nº 01/2013 – fls. 8 – Não há 

necessidade de se fazer nova verificação de quórum com registro do nome de 

todos os presentes constatados na verificação inicial, após suspensão e retorno 

da sessão, para o trabalho das comissões. 9. Ata nº 01/2014 –fls 10 consta que o 

Sínodo homologou decisão de um Presbitério de admissão do Rev. Cristiano. 

Falta clareza quanto ao registro da admissão do referido pastor no tocante a 

origem do mesmo e a necessidade ou não da referida homologação do Sínodo; 

10. Ata nº 01/2014 –fls 11 – constam aprovações de livros de atas de presbitérios 

com observações, porém as mesmas não estão registradas na ata. Para fins de 

averiguação dos atos, e fins históricos e de arquivo, o registro de tais observações 

nas atas são de extrema importância. 11. Ata de nº 02/2013 – fls. 32 – Não foi 

estabelecido horário regimental para a reunião, constando que a mesma se 

encerrará com a conclusão dos trabalhos; 12. Ata de nº 01/2014 – fls.72 - constam 

aprovações de livros de atas de presbitérios com observações, porém as mesmas 

não estão registradas na ata. Para fins de averiguação dos atos, e fins históricos e 

de arquivo, o registro de tais observações nas atas são de extrema importância. 

13. Ata de nº 01/2014 –fls. 73 – Onde constou a nomeação do Presbítero Morosini 

como relator no processo disciplinar para que o mesmo apresentasse o voto 

preliminar nos termos do artigo 57 CD, leia-se artigo 56 do CD, sendo importante 

transcrever o artigo para maior clareza.14. Ata de nº 01/2014 – fls. 75 - Não foi 

estabelecido horário regimental para a reunião, constando que a mesma se 

encerrará com a conclusão dos trabalhos; 15. Ata de nº 01/2014 – fls. 76 – No 

voto de admissibilidade do recurso de apelação, onde se lê, que se dê 

“provimento” conforme disposto no artigo 57, incisos II, III, IV e VI do CD, leia-se 

que se “observe o procedimento insculpidos nos incisos mencionados.” 16. Ata de 

nº 01/2014 – fls. 78 - No julgamento do recurso de apelação interposto pelo Sr. 

Lucas de Araújo Pünder nos autos do processo disciplinar promovido pelo 

Presbitério Grande Florianópolis em face do referido senhor existe uma 

NULIDADE ABSOLUTA que precisa ser sanada pela AG, pois, na parte final do 



voto de mérito do relator, este reformou parcialmente a decisão do Presbitério 

recorrido nos seguintes termos: “CONFORME O ARTIGO 11, V, § 1º DO CD DA 

IPIB, PELA DEPOSIÇÃO DE OFÍCIO DE MINISTRO DA PALAVRA DE LUCAS 

ARAÚJO PÜNDER FICANDO DESTITUÍDO DE SUAS FUNÇÕES. QUE ESTA 

DECISÃO PROFERIDA, DE ACORDO COM O ARTIGO 51 DO CD SEJA 

REMETIDO AO PRESBITÉRIO GRANDE FLORIANÓPOLIS E AO SÍNODO REV. 

JONAS DIAS MARTINS PARA QUE O PRESBITÉRIO NORTE DO PARANÁ 

TOME AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS LEGAIS, DIANTE DA DECISÃO, BEM 

COMO, ESTE CONCÍLIO INDIQUE UMA IGREJA LOCAL PARA QUE O RÉU 

SUPRA CITADO SEJA ARROLADO COMO MEMBRO”. O artigo 11, V, §1º do CD 

estabelece: “Art. 11 – Em relação aos membros da Igreja e seus oficiais podem 

ser aplicadas as seguintes sanções: V – deposição de oficial que consiste na 

destituição de suas funções. §1º - quando o Ministro for deposto e não tiver sido 

excluído, será arrolado como membro de uma Igreja local, indicado pelo Concílio”. 

Ocorre que o dispositivo invocado para tal reforma da decisão do Presbitério 

(artigo 11, V, § 1º do CD, fere frontalmente a Constituição da IPIB consoante se vê 

no artigo 42, I, § 1º que dispõe: “Art. 42 – O PRESBITÉRIO PODERÁ DESPOJAR 

O MINISTRO DE SEU OFÍCIO: I – POR MEDIDA DISCIPLINAR OU 

EXONERAÇÃO ADMINISTRATIVA, APROVADA POR DOIS TERÇOS DOS 

MEMBROS QUE O COMPÕE, OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL; 

§1º - DESPOJADO POR EXONERAÇÃO ADMINISTRATIVA OU RENÚNCIA, O 

MINISTRO SERÁ ARROLADO COMO MEMBRO PROFESSO DA IGREJA QUE 

FOR DESIGNADA PELO PRESBITÉRIO. Como se vê, a possibilidade de arrolar 

como membro de uma Igreja local um ministro despojado, segundo a Constituição, 

só é possível em caso de EXONERAÇÃO ADMINISTRATIVA OU RENÚNCIA, não 

havendo previsão para o mesmo ato, em caso de EXONERAÇÃO POR MEDIDA 

DISCIPLINAR. Disto se conclui que a norma insculpida no artigo utilizado pelo 

Sínodo Meridional para determinar que o ex-ministro fosse arrolado numa Igreja, 

qual seja, artigo 11, V, § 1º é INCONSTITUCIONAL. Desta forma, a Assembleia 

Geral que exerce jurisdição sobre todos os Concílios, conforme dispõe o artigo 71, 

IV, in verbis: Art. 71 – Os concílios são, em gradação hierárquica ascendente: IV – 



A Assembleia Geral, que a exerce (jurisdição) sobre todos os concílios”, Deverá, 

DE OFÍCIO, anular expressamente a decisão do Sínodo Meridional de determinar 

que o ex-ministro Lucas Pünder, após ter sido DESPOJADO por medida 

disciplinar, fosse arrolado como membro de Igreja local indicado pelo Presbitério 

Norte do Paraná. LIVRO DE ATAS DO SÍNODO OSASCO, decide: Aprovar com 

as seguintes observações: I) Descumprimento das Normas de Elaboração de Atas 

da IPI do Brasil no que se refere: ao espaçamento duplo entre linhas nos títulos 

das atas da 15ª e 16ª RO´s, pois os mesmo se encontram em espaçamento 

simples (págs. 2 e 11); a ausência do uso do traço diagonal para os espaços de 

linha deixados em branco (págs. 10 e 17); II) A ordem da sequência das 

assinaturas no final das atas não segue as determinações que o próprio Sínodo 

sugere aos presbitérios (págs. 10 e 17); III) Nas páginas 2 e 11 aparece o termo 

“sita” ao invés de “situada”; IV) Na página 16 aparecem algumas letras da palavra 

“assembleia” em negrito; V) A atada 15ª RO não apresenta clareza em relação ao 

registro das resoluções, já que não apresentam uma divisões realçados com a 

fonte em negrito de forma a poder identificar quando uma resolução se encerra e 

outra se inicia; VI) Na ata da 15ª RO (pág. 5) aparece a informação de que o 

presidente libera as comissões para “trabalhar em separado”, mas não há a 

suspensão da sessão, deixando a entender que a reunião deu continuidade 

mesmo com o esvaziamento da plenária; VII) Na ata da 15ª RO (pág. 7) aparece a 

aprovação de encaminhamento de documento 05 sobre alterações do Código 

Disciplinar da IPI do Brasil, sem, entretanto, fazer a transcrição dos termos do 

documento no corpo da ata ou qualquer registro sobre quais seriam as alterações 

propostas; VIII) Na ata da 15ª RO (págs. 8 e 9) é registrada a aprovação do livro 

de atas do Presbitério de Carapicuíba, mesmo com o relator apresentando que “de 

forma geral” as normas para elaboração de atas da IPI do Brasil não foram 

observadas em vários aspectos. Ademais, ainda apresenta a falta de clareza e 

erros de registro de processo disciplinar contra ministro, sendo que, como o 

próprio voto do relator alerta, pode implicar em risco de nulidade de todo o 

processo disciplinar; IX) As atas da 15ª e 16ª RO´s não registram quem presidiu e 

secretariou as reuniões como orienta as normas de elaboração de atas, limitando-



se a registrar a composição da mesa (diretoria presente) e quórum. Essa, 

inclusive, foi uma observação do Sínodo em relação aos seus presbitérios; X) A 

ata da16ª RO não registra a qualificação dos membros da nova diretoria eleita 

para o biênio 2015-2016, inclusive do tesoureiro e secretário executivo, limitando-

se a informar os nomes e funções a serem exercidas; Assim. 1) Que o O Sínodo 

Osasco providencie as correções apresentadas nas observações na próxima RO; 

2) A Comex do Sínodo Osasco encaminhe relatório esclarecendo os fatos 

apresentados nas observações VI e VIII à COMEX – AG, a ser analisado em 

próxima reunião. 3) O Sínodo seja advertido no tocante ao cuidado e zelo na 

redação dos pareceres e resoluções em suas atas, de modo a registrarem com 

clareza e exatidão as decisões tomadas pela plenária. LIVRO DE ATAS DO 

SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ, decide: Aprovar com a seguinte observação: 

A ata de Nº 21, 1ª sessão, folha cinco, consta registro do Presbítero Deodato 

Aparecido Soares como Vice-Presidente antes de ser eleito. LIVRO DE ATAS DA 

COMEX DA AG, decide: Aprovar com as seguintes observações: Página 39: 

Onde se lê Sínodo Vale do Paraná, deve se ler Sínodo Vale do Rio Paraná; 

Página 44: Onde se lê Maria Ademar Fava, deve se ler Mario Ademar Fava; 

Página 46: Não consta o nome do Rev. Agnaldo Pereira Gomes, ausente na 

reunião, mas o mesmo assina a ata; Página 47: Documento 23/14 – Onde se lê 

Reunião da Assembleia Geral e Salvador, deve se ler Reunião da Assembleia 

Geral em Salvador; Página 47: Documento 27/14 não está especificado qual o tipo 

de bolsa de estudos está sendo pleiteada para o Revº Douglas Alberto dos 

Santos; Página 47: Documento 28/14 - não está especificado qual o tipo de bolsa 

de estudos está sendo pleiteada para o Revº José Cesar Figueiredo Junker; 

Página 48: Onde se Onde se lê Reunião da Assembleia Geral e Salvador, deve se 

ler Reunião da Assembleia Geral em Salvador; AG 22/15 – Da Secretaria Geral, 

apresentando Relatório da Comex, decide: a) Homologar as decisões da Comex 

conforme segue: 48ª COMEX – Escritório Central da IPI do Brasil, 18 de outubro 

de 2013 - 2.1.1. Homologar o Regulamento do Fundo de Desenvolvimento de 

Igrejas Locais da IPIB, conforme transcrição no Livro de Atas da Comex; 2.1.2. 

Homologar o Estatuto do Sínodo Rev. Jonas Dias Martins, conforme transcrição 



no Livro de Atas da Comex; 2.1.3.Homologar o Estatuto do Sínodo Pantanal, 

conforme transcrição no Livro de Atas da Comex; 2.1.4. Homologar nomeação do 

Rev. Juliano Cezar Domingues na Missão Evangélica Caiuá, em substituição ao 

Rev. Jango Magno Fernandes; 2.1.5. Homologar alterações no estatuto da IPI do 

Brasil por conta de exigências cartorárias. 2.2. 49ª COMEX – Escritório Central da 

IPI do Brasil, 25 de abril de 2014 . 2.2.1. Homologar nomeação do Rev. Leonildo 

Silveira Campos para a representação da IPI do Brasil junto ao IEPG – Instituto 

Ecumênico de Pós Graduação em Ciências da Religião; 2.2.2. Homologar 

alteração do Código Eleitoral da Coordenadoria Nacional de Adultos, conforme 

transcrição no Livro de Atas das Comex; 2.2.3. Homologar nomeação do irmão 

Antônio Carlos Guimarães para a Comissão Permanente de Exame de Contas em 

substituição ao Rev. Alceu Cândido Lemes; 2.2.4. Homologar alteração da 

titularidade da Comissão de Reforma Constitucional do Rev. Mário Ademar Fava 

(a pedido) para o Rev. João Luiz Furtado; 50ª COMEX – IPI de Porto Feliz-SP, 28 

de novembro de 2014 - 2.3.1 Homologar Padrão de Estatuto para os Presbitérios, 

conforme transcrição no Livro de Atas da Comex; 2.3.2. Homologar Padrão de 

Estatuto para os Sínodos, conforme transcrição no Livro de Atas da Comex; 2.3.3. 

Homologar decisão de, por conta de derrota no TST, iniciar acordos nos 

processos oriundos do Colégio Carlos René Eg. 2.3.4. Homologar orçamento 

2015-2016, conforme transcrito no Livro de Atas da Comex; 2.4; 51ª COMEX – 

Escritório Central a IPI do Brasil, 27 de março de 2015 2.4.1. Homologação de 

alteração da titularidade da Comissão Interventora do Sínodo Sul de São Paulo 

passando-a ao Rev. Wellington Barboza, substituindo o Rev. Clayton Leal da 

Silva; 2.4.2. Homologação da prorrogação do mandato da Diretoria da FECP, 

conforme registro no Livro de Atas da Comex; b) Aprovar o relatório com as 

seguintes observações: Quanto aos Docs. 006/13, 007/13 e 011/13 – 

Concernentes às decisões da AG, com respeito aos imóveis que ainda estão 

aguardando as soluções documentais e o cumprimento das decisões da AG, que 

os presbitérios responsáveis sejam cobrados pela Administração Geral da IPIB, 

dando-lhes prazo para o cumprimento das resoluções da AG; aprovar o Relatório 

da Administração Geral; 2º - RELATÓRIO DOS MINISTÉRIOS E SUAS 



RESPECTIVAS SECRETARIAS, ressaltamos que em relação à Secretaria de 

Evangelização faltaram dados estatísticos que poderiam esclarecer e informar 

melhor a AG e, quanto à Secretaria de Diaconia o relatório muito conciso não 

permite fazer uma avaliação mais aprofundada. A Comissão sugere que a 

Diretoria da Igreja envide esforços para que todos os secretários de áreas estejam 

presentes nas reuniões da AG. MINISTÉRIO DA MISSÃO (folhas 231 a 255) 

(Evangelização, Diaconia, Família e Ação Pastoral), O Ministro da Missão, Rev. 

Raul Hamilton de Souza em seu relatório destaca o forte apoio recebido do 

pessoal do Escritório Central e da COMEX da AG. Seu destaque de dificuldade é 

quando a Diretoria e as Secretarias tomam decisões sem observarem os trâmites 

de passagem pelo Ministério. Ressaltamos, ainda, que em relação à Secretaria de 

Evangelização faltaram dados estatísticos que poderiam esclarecer e informar 

melhor a AG e, quanto à Secretaria de Diaconia o relatório muito conciso não 

permite fazer uma avaliação mais aprofundada. Secretaria da Família, CNA – 

Destaques, a. Uma avaliação positiva da integração da CNA com as secretarias 

de Evangelização e Ação Social e Diaconia, promovendo capacitação de 

lideranças nestas áreas. Houve um aumento de 7% de 2013 a 2015 na 

implantação das coordenadorias nos presbitérios e uma projeção de crescimento 

de 15% até 2018; CNU – Destaques, a. Preocupação com a formação de novos 

líderes visando continuidade do trabalho em âmbito nacional, sendo o relatório 

amplo e claro sobre as ações realizadas; b. Voto de apreciação ao trabalho de 

remodelação implantado pela CNU nas ações de descentralização e mobilização 

para os eventos; GTI – Destaques, O relatório amplo e claro sobre as ações 

realizadas; Voto de apreciação ao trabalho de remodelação implantado pela GTI 

nas ações de descentralização e mobilização para os eventos; CNC – Destaques, 

É uma Coordenadoria nova e por isso enfrenta várias dificuldades na implantação 

da visão do cuidado com as crianças. Houve a realização de treinamento de 

líderes para crianças e participação em Congressos regionais e no Proclame. A 

CNC solicita maior abertura nos meios de comunicação da IPIB visando uma 

maior divulgação desta Coordenadoria na igreja nacional. Sugestões comuns das 

Coordenadorias: a) Que se cumpra a determinação da AG na implantação da 



nova estrutura organizacional da IPIB sendo obrigatória a nomeação dos 

secretários Presbiterais de Família, objetivando a implantação das coordenadorias 

locais e regionais; b) Que seja contratada, pela diretoria da IPIB, uma pessoa que 

seja responsável pelas questões que envolvam a Secretaria da Família, alocada 

em São Paulo; c) Que seja contemplado na grade curricular do Curso Teológico 

da FATIPI na formação pastoral um módulo de estudo e prática focando os 

ministérios da Igreja nas áreas da família (CNA, CNU, GTI, CNC); Secretaria de 

Evangelização – Destaques: A ênfase na Plantação e Revitalização de Igrejas, 

com treinamento e capacitação dos obreiros; melhorias no cuidado e 

acompanhamento dos missionários e missionárias; apoio da COMEX da AG para 

o alinhamento da visão missionária da IPIB e a realização do Proclame 1 e 2. A 

dificuldade que o relatório desta secretaria apresenta é o enfraquecimento dos 

presbitérios, o qual é gerado, em boa medida, pelas divisões/multiplicações dos 

mesmos ocorridas nas últimas décadas; Sugestões: a) Readequação dos atuais 

Presbitérios; b) Ênfase no discipulado; Secretaria de Diaconia: Destaques: 

Sugerimos que haja uma atuação mais abrangente desta importante Secretaria 

nas Igrejas, Presbitérios e Sínodos, conforme o relatório na parte de “Ministrações 

de Cursos”; Sugerimos que o relatório seja feito com mais detalhamento das 

ações desenvolvidas. Secretaria de Ação Pastoral –Destaques: O relatório do 

Secretário foi enviado, mas não foi incluído no caderno de documentos. A 

Secretaria de Ação Pastoral seguiu em seus trabalhos o PLANO DE AÇÃO 

aprovado pela COMEX/AG em 2011. 1.Realizações: participação na organização 

dos congressos de pastores e pastoras e educação continuada de ministros. 

Congresso de pastores de 2013=1.296 inscritos. 2. Dois treinamentos feitos aos 

secretários Presbiteriais de Ação Pastoral. 3. Os membros da secretaria tanto 

participaram ministrando encontros regionais de pastores, como participaram de 

encontros de treinamento e capacitação. 4. Produziu os seguintes documentos: 

Código de Ética Pastoral; Manual sobre Transição Pastoral; Manual do Tutor 

Eclesiástico e apoio na produção do Questionário sobre ‘Maturidade’. 

5.Dificuldades: a) Os obreiros têm resistência em deixarem-se serem cuidados e 

b) Falta de um secretário executivo com dedicação integral; Facilidades: a) Apoio 



da diretoria; b) Interesses dos Secretários presbiteriais e c) Compromisso dos 

membros da secretaria com a visão de cuidado; Sugestões: a) Continuidade a 

visão de cuidado e apoio ao ministério pastoral e, b) Contratar um secretario 

executivo; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO(folhas 256 a 273) - Secretaria da 

Educação Cristã – destaques: 1. A melhoria na linguagem teológica usada nas 

revistas tendo a participação de: pastores (as), presbíteros(as); diáconos (isas) e 

leigos das diferentes regiões do país; 2. Investimento financeiro na ordem de 

quase R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) possibilitando a constância na 

produção do material oferecido. Destacamos que as revistas mais vendidas estão 

na faixa etária dos adolescentes e jovens, sendo inclusive adquirida por outras 

denominações; 3. Treinamento de professores via EAD (educação à distância) 

realizado no ano de 2014. 4. Dentre o material produzido observamos que as 

revistas Babys e Kids tiveram pouca saída. 5. Sugerimos que o treinamento de 

professores na modalidade EAD seja oferecido anualmente. Secretaria de 

Educação Teológica – Destaques: Trabalhou ativamente na formulação de 

diretrizes para a educação teológica da IPIB culminando no “Projeto de Reforma 

da Educação Teológica na IPIB”; A Comissão sugere que o Secretario possa 

esclarecer ao plenário o item “f”, folha 262, sobre “Complementação Teológica”; A 

secretaria sugere: a) que sejam revistas as suas atribuições devido à 

sobreposição de atribuições com outras secretarias da igreja; b) que o secretário 

de educação teológica tenha assento na Fundação Eduardo Carlos Pereira. 

Secretaria de Música e Liturgia – Destaques: O esforço da secretaria em reunir-

se para realizar a revisão do hinário Cantai Todos os Povos; Sugestões: a) 

Continuar o trabalho para simplificar as cifras dos hinos e posteriormente seja 

disponibilizado o material no site da IPIB; b) Continuar a elaboração de “Play 

Backs” dos hinos do CTP, tendo em vista a falta de instrumentistas nas Igrejas 

menores; c) Realizar e promover cursos de treinamento para os coordenadores de 

música das Igrejas; Que a Secretaria esclareça o plenário sobre os direitos 

autorais, isto é, se estão sendo pagos tais direitos autorais aos detentores dos 

mesmos ou o uso foi cedido; Programa de Educação Continuada de Ministros 

– Destaques: Relatório é conciso, mas claro, O grande número de ministros 



participantes no 4º Curso de Educação Continuada, Falta de apoio de alguns 

Concílios aos seus ministros para a participação no Curso de Educação 

Continuada, Desvalorização do Programa de Educação Continuada por parte de 

ministros da IPIB, e falta de cobrança dos Concílios a tais ministros. O programa 

tem contado com apoio de outros órgãos da igreja e do grande interesse da 

diretoria da IPIB em promover o bem estar integral dos pastores. Sugestões: 

Incentivar o EAD como ferramenta de uso continuado no apoio e ensino 

permanente de pastores. MINISTÉRIO DA COMUNICAÇÃO, Período: jan/2013 – 

Nov/2014. Informamos que o Rev. Wellington Camargo serviu neste ministério até 

o dia 30/10/2014. As atividades que foram possível serem desenvolvidas são as 

seguintes: Pendão Real: 1. Negociação e Implantação da Loja Online Pendão 

Real; 2.Negociação para primeira opção de consignação de grandiosa variedade 

de títulos para montagem de livraria de grande porte no Proclame 2012. Opção 

adotada pelo Presb. Cléber nos demaiseventos da IPIB ( 2 AG's, Cong. Pastores, 

Proclame 2014, etc.) a partir de então. O Estandarte: 3. Reorganização de O 

Estandarte em cadernos temáticos e com cores específicas; 4. Oferecimento de O 

Estandarte online para degustação gratuita, através do link experimental 

www.oestandarteonline.com.br. A Alvorada: 5. Redefinição de linha editorial de 

Alvorada para público externo (2014 em diante), com Rev. Alex, Sheila, Odair, 

Ione e outros como parceiros; 6. Oferecimento de A Alvorada online para 

degustação gratuita e de forma experimental através dos links 

www.aalvoradaonline.com.br ou www.arevistadafamilia.com.br. Portal IPIB: 7. 

Coordenação na redefinição do projeto e atualização de novo portal IPI do Brasil; 

Comunicação em eventos: 8. Transmissão online (além de ppt's, avisos, etc) do 

Proclame 2012 (com equipamentos pessoais), com sinal/parceria da LPC; 9. 

Transmissão online do Proclame 2014, bem como coordenação de equipe da 

Comunicação para o Proclame 2014; 11. Implantação e uso do sistema de envio 

de SMS (torpedos) para comunicação direta no Congresso de Pastores e no 

Proclame 2014; Estúdio e Outras mídias: 12. Desenvolvimento, implantação e 

instalação do Estúdio; - aquisição de equipamentos (hardware de TI, som, imagem 

e iluminação, softwares básicos); 13. Treinamento inicial para primeira gravações 

http://www.oestandarteonline.com.br/
http://www.aalvoradaonline.com.br/
http://www.arevistadafamilia.com.br/


(por exemplo projeto Piloto EAD - 1o. Curso para Professores de Escola 

Dominical); 14. Produção de Vídeos institucionais de Alvorada, vídeo institucional 

FATIPI, e acompanhamento de dezenas de outras gravações, 15. Aquisição de 

diversos hardwares/softwares na fase 3 de Projeto do Estúdio; 16. Aquisição e 

instalação (configurações iniciais e aquisição de outros softwares) para nova 

estação de trabalho para edição profissional com servidor Apple. Outros: 17. 

Desenvolvimento de diversos textos para Estandarte e Alvorada, dentre outros; 

18. Primeira Pesquisa sobre Comunicação da IPI do Brasil em 2012 (AG SP); 19. 

Segunda Pequisa sobre Comunicação da IPI no Proclame 2014, juntamente com 

Cíntia e Igor Alexandroff; Sugestão: Que a IPI do Brasil tenha em seus quadros 

uma equipe mínima de Comunicação para que possa responder as demandas do 

dia a dia da Igreja, de seus eventos e seus diversos ministérios. 

REPRESENTAÇÃO SINODAL: Às 16h, o Rev. Jean Carlos, Sínodo Brasil Central 

solicitou ao plenário para retirar-se da assembleia por motivos pessoais. AG 21/15 

– Da Secretaria Geral, encaminhando o Projeto de Manual do Tutor Eclesiástico, 

da Secretaria de Ação Pastoral, decide: a) Aprovar conforme segue: Introdução 

1.1– A Decisão da AG No bojo das decisões sobre a Reforma Teológica na IPI do 

Brasil, ocorridas na Assembleia Geral, em julho de 2014, na cidade de Londrina – 

PR foi considerada relevante a figura do Tutor Eclesiástico dentro do processo de 

formação e preparação dos candidatos ao Ministério da Palavra e dos 

Sacramentos. Entendendo ser esta uma missão estratégica e proativa, a AG 

incumbiu a Secretaria Pastoral de apresentar em sua próxima reunião ordinária, 

uma proposta de um manual de orientação aos Presbitérios, bem como, aos 

tutores por esses nomeados. A preocupação do concílio maior objetiva uma 

melhor definição e instrumentalização do tutor eclesiástico. 1.2– Um Manual como 

Ferramenta Como todo manual que se presa, este não deverá fugir à regra quanto 

ao seu propósito. Ou seja, funcionará de maneira prática, como uma ferramenta 

de apoio aos concílios e aos que são por esses designados tutores eclesiásticos. 

Como tal, não responde a todas as questões atinentes ao tema, mas conduz e 

estimula os que assumem essa importante missão na vida dos vocacionados. 2. O 

Tutor Eclesiástico e a Sua Missão 2.1 – Que é um Tutor Eclesiástico? Antes da 



definição de um tutor no âmbito eclesiástico, temos de mencionar o conceito de 

um tutor no sentido geral. A palavra grega nos tempos apostólicos para tutor era 

epítropos, comumente empregada para indicar os tutores que substituíam os pais 

dos órfãos. Sob as leis gregas, romanas e judaicas, um menino ficava sob a 

autoridade de um tutor enquanto fosse menor de idade. A palavra latina tutor era 

um termo romano legal para indicar o guardião de algum menor de idade, que 

ainda não tinha chegado à idade suficiente, ideal para cuidar de sua própria vida. 

Essa palavra passou para a língua portuguesa exatamente assim, com essa 

conotação e aplicação. Desta forma, na esfera jurídica, dá-se a designação de 

tutor àquele que legalmente está habilitado e tem a responsabilidade do cuidado a 

alguém, exercendo amparo, proteção, ensino, dentre outros. O tutor, para o bom 

desempenho dessa missão, terá que ser, evidentemente, alguém idôneo e bem 

preparado. O tutor eclesiástico é um ministro designado pelo Presbitério, conforme 

preceitua a Constituição da IPI do Brasil, no seu Art. 45, Parágrafo 1o: “É dever do 

Presbitério acompanhar cuidadosamente a preparação do candidato e nomear-lhe 

tutor eclesiástico”. Diante disto, perguntamos: 3. Qual é o propósito principal do 

concílio na designação de um tutor eclesiástico junto a um candidato oficial ao 

ministério? 4. Qual é a sua missão? 2.2 – Equívocos Históricos Historicamente, os 

Presbitérios tem cumprido o dever constitucional na nomeação dos tutores 

eclesiásticos para os candidatos oficiais. No entanto, por falta de orientação e 

motivação adequadas, boa parte dos tutores tem exercido um papel meramente 

burocrático-institucional. O plenário da AG, em julho de 2014, ouviu o testemunho 

de um pastor relatando a sua experiência pessoal, confirmando o que 

mencionamos aqui. Disse que o seu tutor não o procurou uma só vez durante o 

seu curso teológico, a não ser às vésperas da sua ordenação para exortá-lo a 

comparecer à cerimônia com a indumentária adequada. Se por um lado muitos 

tutores, por certo, não cumpriram adequadamente a sua missão, por outro, os 

Presbitérios não investiram no seu preparo adequado e nem os supervisionaram. 

São várias as consequências deste equívoco e despreparo. A falta de um 

acompanhamento, adequado e constante, resulta em mudanças nas motivações 

que podem levá-lo à desistência da vocação. 2.3 – A Nomeação do Tutor 



Eclesiástico - A princípio, a compreensão dessa nomeação pode restringir-se a um 

ato administrativo do Presbitério, visando o acompanhamento do vocacionado que 

nessa oportunidade é transformado em candidato oficial ao ministério. Tem-se 

levado em consideração nesse momento, as facilidades logísticas e relacionais 

para a definição dessa nomeação. No entanto, esta deve passar por outras 

preocupações muito mais importantes, como a disposição, o interesse e a agenda 

do ministro, visando melhor atendimento ao vocacionado. Outro aspecto também 

relevante relaciona-se às suas habilidades pastorais para o bom exercício dessa 

tarefa como tutor. 2.4 – A Missão Pastoral do Tutor - A missão que o tutor deve 

desenvolver junto ao vocacionado é, primordialmente, a de um pastor. A sua 

atuação consiste na ministração do cuidado e, deve fazê-lo, com zelo e dedicação. 

Alguém motivado e, acima de tudo, preparado para acompanhar, orientar, 

aconselhar, proteger e exortar o vocacionado em todas as áreas. a) Na vida 

pessoal. As preocupações e dificuldades com a sua adaptação à vida longe da 

sua família, igreja e cidade, as novas amizades e relacionamentos, as lutas 

financeiras para manter-se, as possíveis crises pessoais, são algumas das muitas 

dificuldades que podem surgir. Estas podem inviabilizar o início, a continuidade e 

a conclusão do seu curso teológico e, consequentemente, interromper ou eliminar 

um sonho ministerial. A presença e ação pastorais nesse acompanhamento 

funcionam como o apoio e o meio de solução para sanar todas as preocupações e 

dificuldades, sejam estas físicas, emocionais, morais, relacionais, familiares, 

espirituais ou outros. b) Na área acadêmica. A melhor formação acadêmica 

evidentemente possibilita, a Igreja contar com um ministério melhor preparado. 

Por isto, o candidato procura adaptar-se e corresponder às cobranças naturais de 

um curso superior. Nesse contexto, podem surgir dúvidas e o tutor, com a sua 

experiência e conhecimento, atuando pastoralmente, podem muito ajudá-lo. Além 

disso, o tutor pode dialogar com o mesmo, objetivando a construção e o 

desenvolvimento do seu conhecimento. c) No chamado vocacional. No período em 

que busca a melhor formação teológica, o chamado para o ministério pastoral, à 

semelhança de uma chama, deve ser mantida acesa. No entanto, é 

absolutamente natural ameaças de crises venham questionar a sua vocação. 



Opções profissionais podem surgir nesse período, levando- o à incerteza quanto à 

sua carreira. O tutor, como alguém que compreende as dúvidas e as incertezas no 

âmbito da vocação ministerial, pode ajudá-lo e encorajá-lo. Portanto, desde o 

momento da sua nomeação para tutor eclesiástico até à ordenação do candidato 

oficial ao ministério, a sua missão pastoral se destaca como um ministério de 

acompanhamento, cuidado e assistência ao vocacionado. Está atento às suas 

necessidades, de maneira a auxiliá-lo física, moral, emocional e espiritualmente; 

no apoio à sua formação acadêmica e na manutenção do seu chamado 

ministerial. 2.5 – A Missão do Tutor como Mentor. Além da ação pastoral, o tutor 

pode atuar como mentor. A mentoria é uma ferramenta que objetiva o 

desenvolvimento pessoal, acadêmico, profissional e em outras áreas. O tutor, 

como um mentor, considerando o seu conhecimento e a sua experiência, funciona 

como um guia, um mestre, um conselheiro junto ao vocacionado. A mentoria 

contribui: a) No desenvolvimento da sua vida acadêmica, tais como: relação com a 

instituição de ensino, dificuldades com o aproveitamento estudantil, adoção de 

disciplina pessoal e definição de uma agenda de compromissos, aquisição de 

literaturas, melhor utilização das férias escolares e outros. b) Na caminhada e no 

preparo do vocacionado rumo ao ministério. A mentoria pode auxiliá-lo na 

compreensão: do verdadeiro sentido e do propósito do seu chamado; na 

importância da família e dos relacionamentos; na administração do tempo, na 

melhor utilização do descanso e na confirmação dos seus dons espirituais. O 

cumprimento dessa missão contribui na excelência da formação do vocacionado e 

é fundamental na sua carreira ministerial. O pastoreio eficiente nesse momento 

poderá gerar no futuro ministro a consciência de que é e sempre será uma ovelha 

e, como tal, sempre interessado em ter um pastor na sua vida e ministério. A 

mentoria o ajudará a identificar os caminhos para ter uma vida sadia e um 

ministério frutífero e realizador. O pastoreio e a mentoria desenvolverão 

relacionamentos com prestação de contas, permitindo-lhe caminhar com alguém 

confiável, compartilhando os sonhos e os desafios, as conquistas e os insucessos, 

as alegrias e as tristezas do ministério. 4.4– Orientações Práticas Visando facilitar 

a utilização do Manual, seguem algumas orientações, de caráter prático, aos 



concílios e tutores. Ao Presbitério compete: Agir com critério na nomeação dos 

tutores eclesiásticos. Sempre levando em conta, prioritariamente, as condições do 

pastor, tais como: habilidade e disponibilidade. Investir na preparação dos tutores 

nomeados, mediante encontros, ministrações e outros recursos. Exercer 

acompanhamento e supervisão, dando-lhe apoio. Quanto necessário, substituir os 

tutores para que a missão junto aos vocacionados não seja interrompida ou 

prejudicada. Ao Tutor compete: Conhecer o vocacionado, sua família e a sua 

história. Para tanto, desenvolver um relacionamento pautado no respeito e na 

comunhão cristã, visando à confiança mútua e a amizade. Com isto, o tutor 

conhecerá os seus sonhos, planos, motivações e também identificará eventuais 

dificuldades. Manter contato periódico com o vocacionado, durante todo o curso e, 

posteriormente, no período da sua licenciatura. Manter o Presbitério devidamente 

informado de todas as situações respeito do vocacionado: sua vida pessoal, vida 

acadêmica, expectativas ministeriais e outras. Disponibilizar sempre tempo, apoio 

e atendimento e, se possível, visitar o vocacionado no Seminário. 5. Conclusão 

Investir em candidatos oficiais ao Ministério da Palavra e dos Sacramentos 

significa investir na Igreja de Cristo e, acima de tudo, na glorificação do Senhor da 

Igreja. Isto está evidenciado nas preocupações e investimentos do Senhor Jesus 

na vida dos seus discípulos, nas cartas pastorais do apóstolo Paulo e em outros 

textos bíblicos. Essa formação e capacitação exige também que a Igreja, através 

dos seus concílios, também se preocupe e invista em sua vida, formação e 

objetivos ministeriais dos que são chamados por Deus. Tanto os concílios como 

os tutores eclesiásticos devem enxergar e assumir essa missão com alegria, visto 

que contribuirão com a obra de Deus na formação daqueles que serão usados na 

salvação e transformação de vidas. Portanto, a missão do tutor é revestida de 

importância para a Igreja de Cristo e na expansão do Seu Reino entre os homens. 

Que os tutores, devidamente preparados e motivados, cumpram o que Paulo 

escreveu a Timóteo: “Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um 

bom ministro de Cristo Jesus...” (I Tm. 4:6a. NVI), decide: b) Que o Manual do 

Tutor Eclesiástico, pronto e revisado seja apresentado à Comex da AG. AG 19/15 

– Da Secretaria Geral, encaminhando texto da Secretaria de Ação Pastoral sobre 



ética pastoral, decide: Encaminhar à Comissão de Reforma dos textos legais e 

depois de pronto, apresentar à Comex da AG. AG 20/15 – Da Secretaria Geral, 

apresentando texto da Secretaria de Ação Pastoral sobre Processo de Transição 

Pastoral, decide: Encaminhar à Comissão de Reforma dos textos legais e depois 

de pronto, apresentar à Comex da AG. SUSPENSÃO DA SESSÃO: A sessão foi 

suspensa às 17h30 para o jantar com oração por Rev. José Arno. REINICIO DA 

SESSÃO: A sessão foi reiniciada às 20h com oração por Presbª Gisele Melocro. 

Passa-se a apresentação do vídeo institucional do CEAD – Centro de Educação a 

distância da FATIPI – Faculdade de Teologia de São Paulo da Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil. AG 27/15 - Da Secretaria Geral, apresentando o Jetro – 

Sistema de Administração Eclesiástica da IPI do Brasil. A Sra Tânia Cicuto da 

empresa Newcom apresentou o Sistema de Administração Eclesiástica. 

DECISÕES: AG 14/15 – Da Comissão Processante, apresentando parecer sobre 

Recurso de Lucas Pünder, decide: Conforme se apresenta no documento enviado 

pelo apelante, Rev. Lucas Araujo Pünder, para o Presidente da Assembleia Geral 

da IPIB, Rev. Áureo Rodrigues Oliveira, datado de 22/05/2015, este vem, 

expressamente, desistir do referido recurso extraordinário. Sendo assim, cabe a 

esta Comissão opinar pela homologação da desistência ao recurso e, 

consequente arquivamento do feito; AG 12/15 – Do Sínodo Nordeste, solicitando 

seu desmembramento, decide: Que o documento AG 12/15 permaneça sobre a 

mesa até a próxima reunião da AG-IPIB e que nesse intervalo o Sínodo Nordeste 

informe as medidas efetivadas junto aos Presbitérios visando solução da situação 

de inadimplência das respectivas Igrejas ou que, nesse intervalo, tome as 

providências necessárias junto aos respectivos Presbitérios; Parecer da 

Comissão de Análise do Recurso de Apelação impetrado pelo Rev. Carlos 

Barbosa, contra o acórdão prolatado pelo Sínodo São Paulo, decide: 

Conforme se apresenta no documento enviado pelo apelante, Rev. Carlos 

Barbosa, via e-mail, para o Presidente da Assembleia Geral da IPIB, Rev. Áureo 

Rodrigues de Oliveira, datado de 21/06/2015, este vem, expressamente, desistir 

do referido recurso extraordinário. Sendo assim, cabe a esta Comissão opinar pela 

homologação da desistência ao recurso e, consequente arquivamento do feito. AG 



05/15 – Do Sínodo São Paulo, informando intervenção no Presbitério Leste 

Paulistano, decide: Acolher o documento e vencidos os cento e vinte dias que o 

Sínodo encaminhe relatório para a COMEX-AG; AG 15/15 – Da Associação 

Evangélica e Literária Pendão Real, apresentando relatório, decide: Acolher o 

relatório ressaltando sua conclusão que informa que: “a diretoria considera de 

extrema urgência que o foco da Pendão Real seja revisto para que a Editora 

possa dar continuidade às suas atividades”, pois “da forma como nos encontramos 

não dá mais para continuar”. AG 16/15 - Da Associação Evangélica e Literária 

Pendão Real, solicitando mudanças administrativas, decide: 1) Que em conjunto 

com a diretoria da IPIB que a diretoria da Pendão Real envide esforços e medidas 

necessárias para enxugar a estrutura administrativa da Pendão Real; 2) inclusão 

da Pendão Real na estrutura administrativa da IPIB, subordinando-a ao Ministério 

da Educação; 3) efetivar reforma estatutária da Pendão Real contemplando sua 

finalidade de fato e formato administrativo conforme itens “a” e “b”; 4) que as 

medidas dos itens “a”, “b” e “c” sejam efetivadas até 31 de dezembro de 2015; 5) 

que o auxílio financeiro da IPIB seja definido mediante dotação orçamentária anual 

através de orçamento a ser apresentado pelo Ministério da Educação; autorizar a 

diretoria da IPIB a efetivar a locação da sala comercial onde atualmente funciona a 

loja da Pendão Real, seguindo as mesmas cláusulas de restrição e oferta de 

produtos adotadas no contrato de comercialização via site com a Z3 Ideias e 

assegurando espaço de exposição de produtos exclusivos da Pendão Real. AG 

06/15 – Do Sínodo São Paulo, negando encaminhamento de recurso de apelação 

do Rev. Carlos Barbosa, decide: Registrar o recebimento de documento do Rev. 

Carlos Barbosa desistindo do recurso. PRORROGAÇÃO DE HORÁRIO 

REGIMENTAL: Prorroga-se o horário regimental até que se termine a matéria. 

LIVRO DE ATAS DO SÍNODO SÃO PAULO, decide: Aprovar com as seguintes 

observações: 1 – Folha 07 – Primeira Sessão - Não há registro de quem orou no 

inicio da sessão. 2 – Folha 14 -linha 12 – Onde se lê: “Omissão de Papéis e 

Consultas”, leia-se: “Comissão de Papéis e Consultas; 3 – Folha 17 - linha 5 – 

Convocada reunião a ser realizada na IPI “Jesus é o Senhor”. No registro em ata 

da referida reunião (folha) 19, a mesma igreja é denominada IPI de Vila Prudente; 



4 – Folha 21 - linha 24 – Ocorrem dois registros de presença do Rev. Venício 

Nogueira. No rol de ministros do Presbitério Piratininga e no rol de ministros 

jubilados. 5 – Folha 23 - linha 24 – Onde se lê: “Presbitério Paulistano”, leia-se: 

“Presbitério Piratininga”; 6 – Folha 41 - Ata da Reunião Extraordinária - consta a 

presença do Primeiro secretário, Rev. Lineker, porém, quem secretaria é o 

Segundo secretário, o Presb. Reginaldo, sem nenhuma justificativa; 7 – Ausências 

de rubricas: folha 40 e 54; 8 – Folha – 47 – Recomenda-se evitar registros de 

palavras de baixo calão. 9 - Apesar de ter realizado sua reunião ordinária no ano 

de 2014, fato confirmado por representantes do Sínodo presentes em plenária, 

não foi apresentada a Ata correspondente, não integrando o livro examinado. 

Portanto, que se apresente um livro de atas complementar no prazo de 90 dias à 

Comex da AG. Que o Sínodo seja advertido pelo ato desidioso em não apresentar 

as atas para o devido exame. ENCERRAMENTO: A segunda sessão foi 

encerrada às 23h, com oração pelo Rev. Duanir Martins. Para constar, eu, Rev. 

Marcos Nunes da Silva, 1º secretário, lavrei a presente ata e a assino juntamente 

com os demais membros da diretoria presentes a esta sessão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ATA DA TERCEIRA SESSÃO DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

GERAL  

DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL 

 

DATA, HORA E LOCAL: 11 de julho de 2015, às 08h, no auditório do Hotel Sol 

Bahia, situado na Rua Manoel Antônio Galvão, 1075, no Bairro Patamares, em 

Salvador-BA. PRESIDENTE: Rev. Áureo Rodrigues Oliveira. SECRETÁRIO: Rev. 

Marcos Nunes da Silva. REPRESENTAÇÃO SINODAL: SÍNODO BORDA DO 

CAMPO: Presbitério ABC: Revs.: Paulo Rogério Malpelli e Ezequiel Pereira de 

Brito; Presbs.: José Hildo Costa Nogueira e Moisés José de Lima. Presbitério 

Ipiranga: Revs.: Esny Cerene Soares, Alessandro Richter; Presbs.: Ricardo 

Helmuth Benedetti e Moisés Barboza. Presbitério Litoral Paulista: Revs. 

Helinton Rodrigo Zanini Paes e Paulo José de Carvalho Pires; Presbs.: João 

Batista Ribeiro de Barros e João Luiz da Silva. SÍNODO BRASIL CENTRAL: 

Presbitério Brasil Central: Revs.: Leosmar Ferreira de Araújo e Fernando Peres 

Alves; Presbs.: Gleyson Eduardo Soares e Arthur Henrique Esteves de Azevedo 

Lima. Presbitério Distrito Federal: Revs.: Ézio Martins de Lima e Rui de Araújo 

Lobo. Presbs.: Marcos Aurélio Alves Jorge e Nilton Alves Rabelo. Presbitério 

Mato Grosso: Rev. José Drailton da Silva. Presbitério Rondônia: Revs. Hélcio 

Passos e Narciso Severino Nunes de Souza, Presb. Eduardo Mutsuo Tomiyoshi; 

Presbitério Luziânia: Paulo Roberto Roriz Meireles. SÍNODO MERIDIONAL: 

Presbitério Catarinense: Rev. Euclides Luiz do Amaral e Revª Gislaine Machado 

Neitsch; Presbs.: Antenor Rivaldo da Silva Netto e Rubens René Gonçalves. 

Presbitério dos Campos Gerais: Revs.: Carlos Andrey Pulim Oliveira e Giulianno 

Roberto Silva. Presbs. André Trevisan Gabardo e Pedro Pires Filho. Presbitério 

Grande Florianópolis: Rev. Márcio Marques e Presb. Isaías João Araújo. 



Presbitério Sul do Paraná: Revs. Carlos Fernandes Meier e Jean Carlos Seletti. 

Presbs. Luiz Carlos Morosini e Salomão Bueno da Silva. SÍNODO MINAS 

GERAIS: Presbitério São Paulo-Minas: Revs.: Galdino Acássio Gomes da Silva 

e Eliseu Bittencourt; Presbs.: Maurílio Clóvis dos Santos e Sérgio Ferreira de 

Lima. Presbitério Sudoeste de Minas: Revs.: Diogo Santana Rocha e Israel 

Henrique Daciolo. Presbs. Aristides Aparecido Ribeiro e Nicanor Lange Filho. 

Presbitério Sul de Minas: Revs.: Carlos Roberto Pereira da Silva e Zaru 

Cassiano. Presbs.: Célio Cândido Alves e Saulo Brigagão. SÍNODO NORDESTE: 

Presbitério Bahia: Revs.: José Rômulo de Magalhães Filho e Nenrod Douglas de 

Oliveira Santos; Presbs.: Alisson Oliveira da Silva e José Sivaldo Martins de 

Oliveira. Presbitério Sul da Bahia: Revs.: Paulo Sérgio Ferreira Pessoa e Luís 

Carlos Carvalho, Presb. Valmir de Souza Resende. Presbitério Nordeste: Rev. 

João Batista Amaral de Oliveira. Presbitério Pernambuco: Revs. Laércio Oscar 

da Silva Júnior e Frankes Rodrigo de Souza. Presb. Joel Chagas Lima. 

Presbitério Sergipe: Revs. Alexsandro Rocha dos Santos. Presb. Marcos 

Messias Sales Santos. Presbitério Vale Sertão: Revs. Adriano da Silva e Evaldo 

Raimundo Pereira da Silva., Presbs. Clepson de Oliveira Brito e Francileudo Silva 

Oliveira. SÍNODO NORTE PAULISTANO: Presbitério Bandeirante: Revs. 

Fernando Bortolleto Filho e Iris Marli Hansen, Presb. Walter de Jesus Alves e 

Presbª. Sílvia Maria de Alvarenga Martins. Presbitério Freguesia: Revs.: Fábio 

Tavares Ribeiro e José Aparecido dos Santos. Presb. Moacir Benvindo de 

Carvalho e Presbª. Inailda Bicudo. Presbitério Santana: Rev. Marcos Roberto 

dos Anjos Pinto. Presbs.: Renato de Castro Ribeiro e Valter de Toledo. SÍNODO 

OCIDENTAL: Presbitério Araraquarense: Revs.: Giovanni Campagnuci Alecrim 

de Araújo e Osmair Martins Garcia. Presbª. Giselle Melocro Borelli. Presbitério 

Campinas: Revs. Wellington Barboza de Camargo e José Arno Tossini. Presbs.: 

Cairo Wermison de Paula e Luiz Ribeiro da Silva. Presbitério Noroeste Paulista: 

Revs. Antonio de Oliveira Faria e Antonio Carlos Alves. Presb. Milton Francisco de 

Souza. Presbitério Oeste: Revs.: Joézer Crott Sanches e Luciano Proença 

Lopes. Presbs.: Donizete Martins Ruiz e José Haylton Claudino. Presbitério Rio 

Preto: Revs.: José Santos dos Passos e Mário Sérgio de Góis. Presbs.: Genessi 



de Souza Ramos e Gilberto Brandão Thomazetto. SÍNODO OESTE PAULISTA: 

Presbitério Assis: Revs. Dênis Silva Luciano Gomes e Juliano Sanchez Lopes; 

Presb.: Sigmar Alves Barbosa. Presbitério Centro-Oeste Paulista: Revs. Elton 

Leandro da Silva e Thiago Gigo Pereira. Presbas. Celma Cristina Chaves Muñoz e 

Felícia Forte Sobrinha. Presbitério Presidente Prudente: Revs.: Alessandro 

Leonardo Rodrigues Silva e Francys Hesstel del Hoiyo. Presbs.: Josimar Soares e 

Wilson Camilo Júnior. SÍNODO OSASCO: Presbitério Carapicuíba: Revs. 

Augusto Navarro Dias e Carlos Eduardo Araújo. Presbs.: Ronaldo Dias de 

Andrade e Salmo Henrique da Silva. Presbitério Novo Osasco: Rev. Miquéias 

Fonda da Silva e Presb. Antonio Roberto dos Santos. Presbitério Osasco: Revs. 

Eliseu Fonda da Silva e Elias Soares Heringer. Presbs.: Eduardo Gouvêa 

Mendonça e Odair David Antunes. SÍNODO PANTANAL: Presbitério Campo 

Grande: Revs.: Edivan Gouveia de Deus e Oslei do Nascimento. Presbs.: Saulo 

Ribeiro de Matos e Teófilo de Almeida. Presbitério Cone Sul: Revs. Duanir 

Martins Ferreira, Reinaldo Cardoso, Presbs. José Lourenço da Silva Neto e 

Leandro Wayhs. Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. Diones César Braz e 

Ezequiel Luz. Presb. Dalkarlos Aparecido Franco dos Santos. Presbitério Vale do 

Rio Aporé: Revs. Anderson Pereira Gomes e Giancarlo Stefanon Melgaço. Presb. 

Paulo Sérgio Eugênio da Silva. SÍNODO REV. JONAS DIAS MARTINS: 

Presbitério Londrina: Presb.: Odilon Alexandre Silveira Marques Pereira e 

Presbª. Sônia Regina Machado. Presbitério Norte do Paraná: Revs. Reinaldo 

Almeida dos Santos e Renato Luis Reis, Presbs. Emerson Gumieiro Leite e Moacir 

enos Rosa. Presbitério Paranaense: Revs.: João Marcos Martins Ribeiro e 

Romio da Silva Cardoso. Presbs.: Célio Marques Luciano Gomes e Fernando 

Tavares. SÍNODO RIO-SÃO PAULO: Presbitério Fluminense: Rev. Cléber 

Coimbra Filho e Presb. Vantuil Gomes dos Anjos. Presbitério Rio de Janeiro: 

Revs.: Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior e Samuel de Aguiar Campelo 

Júnior. Presbitério Rio-Sul: Revs. Marcos Paulo de Oliveira e Reginaldo de 

Almeida Ferro. Presbs.: Celso de Oliveira e Luís Eduardo de Lima Ferreira. 

SÍNODO SÃO PAULO: Presbitério Novo Leste Paulistano: Revs. Ricardo de 

Oliveira Souza e Rodrigues dos Santos Almeida; Presbs.: Ezequiel Almeida 



Bartolomeu e Paulo Francisco de Souza. Presbitério São Paulo: Revs. Adilson 

de Souza Filho e Reginaldo von Zuben; Presbª. Esmaelita Vasconcelos Moura 

Prado e Presb. Ronaldo Madella. Presbitério Piratininga: Revs. Gilberto dos 

Santos Rodrigues e Misael Barboza, Presbs. Anderson Camargo e Ivan Torres. 

SÍNODO SETENTRIONAL: Presbitério Amazonas: Rev. Cláudio Fernando 

Reinaldet e José Andreze Nunes da Silva. Presbitério Ceará: Rev. Flávio Ferreira 

Façanha, Revª. Maria Cristina Moro Glória e Presb. Jonathas de Oliveira Sousa. 

Presbitério Leste do Ceará: Revs. Mardônio de Souza Pereira e Rivaldo Bispo 

Oliveira, Presbs. Francisco José Souza e Samuel Teixeira de Lima. Presbitério 

Norte: Revs. Cláudio Lísias Gonçalves dos Reis Silva e Valdir Mariano de Souza; 

Presbs.: Edmilson de Araújo Pires e Zwingle Pinheiro Braga. SÍNODO 

SUDOESTE PAULISTA: Presbitério Botucatu: Revs.: Clayton Leal da Silva e 

João Luís Furtado. Presbs.: Carlos Roberto de Paula Lima e Celso Vieira. 

Presbitério Central Paulista: Rev. Kleuber Leal da Silva, André Luiz dos Santos 

Alvares. Presbas.: Noêmia Antunes do Nascimento e Neuza de Morais Simon. 

Presbitério Ourinhos: Rev. Izaías Francisco Pereira e Presb. João Luiz Botelho 

Andrade Júnior. SÍNODO SUL DE SÃO PAULO: Presbitério Sorocaba: Revs. 

Áureo Rodrigues Oliveira e Agnaldo Pereira Gomes; Presbs.: Jonadab Seabra e 

Oswaldo Pelegrini Fantasia. Presbitério Sul de São Paulo: Revs.: Alexandre 

Hessel Mota e Ezequias Pires de Camargo. SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ: 

Presbitério Araponga: Revs. Edson de Oliveira Casado Junior e Jayme Martins 

de Camargo Junior, Presbs. Denilson Alex Barbosa e João Batista de Moura. 

Presbitério Maringá: Revs. Lucas de Oliveira Fornel e Sérgio Gini, Presb.: Djalma 

Bastos César. Presbitério Oeste do Paraná: Revs. Dabi Diniz Andrade e Edy 

Francisco Machado. Presbs.: Geber Oliveira Ferreira e Roney Márcio Pessôa. 

AUSENTES: Presbitério Leste Paulistano e Presbitério Votorantim. “QUORUM”: 

Havendo “Quórum”, com a presença de 109 ministros e de 95 presbíteros, 

totalizando 204 delegados e com a representação de todos os sínodos, o 

presidente declarou aberta a terceira sessão da 9ª Reunião Ordinária da 

Assembleia Geral da IPI do Brasil, do Exercício 2015-2019. DEMAIS 

PRESENÇAS: Rev. Roberto Mauro de Souza Castro, secretário geral; Rev. José 



Ilson Venâncio, assistente do secretário geral, Rev. Aury, administrador geral, 

Presb. Josué Francisco Dimário, tesoureiro geral, Rev. Roberto Viani, presidente 

do Sínodo São Paulo, Dennis Smith, PCUSA - Presbyterian Church of United 

States. DEVOCIONAL: A devocional foi dirigida pelo Rev. Paulo Sérgio e Rev. 

Evaldo Raimundo. Em seguida passou-se a palavra ao representante da PCUSA, 

missionário Denis Smith para sua saudação ao concílio. LEITURA E 

APROVAÇÃO DA ATA: A ata da segunda sessão foi lida e aprovada. Passa-se a 

palavra ao jovem Wesley Oliveira Batista da CNU – Coordenador Nacional do 

Umpismo para sua saudação ao concílio e falar do Nitro – Congresso Nacional da 

Juventude que se realizará nos dias 30/10 a 02/11 na Estância Árvore da Vida, em 

Sumaré-SP. A Presbª Sônia da diretoria da CNA – Coordenadoria Nacional de 

Adultos saudou o Concílio e falou do Frutificar nos Presbitérios. DECISÕES: AG 

03/15 – Do Sínodo Pantanal, solicitando isenção de envio para a AG em casos 

específicos, decide: aprovar e nomear Comissão específica para formular 

regulamentação.AG 07/15 – Do Sínodo São Paulo, solicitando reconhecimento de 

meios digitais para reuniões e atas, decide: Encaminhar a solicitação à Comissão 

de Reforma dos Textos Legais; AG 25/15 – Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, 

apresentando relatório, decide: Tomar conhecimento e arquivar; AG 29/15 – Da 

Diretoria, propondo filiação à Aliança Cristã Evangélica Brasileira, decide: a) que 

a IPIB não se filie à Aliança Cristã Evangélica na categoria de Afiliados 

Institucionais (pessoas jurídicas); b) Que a COMEX da AG nomeie e patrocine a 

inscrição de duas pessoas representativas da IPI do Brasil na condição de 

Afiliados Individuais (pessoas físicas). Passa-se a palavra aos Missionários da 

PCUSA, David e Doroty Gartrel, que trabalham no campo da IPU de Governador 

Mangabeira-BA, que saúdam ao Concílio. SUSPENSÃO DA SESSÃO: A sessão 

foi suspensa às 12h30 para o Almoço com oração por Presbª Felícia. REINÍCIO 

DA SESSÃO: A sessão foi reiniciada às 14h com oração por Rev. Mário Góes. 

AG 02/15 – Do Sínodo Rev. Jonas Dias Martins, encaminhando solicitação do 

Presbitério Norte do Paraná de rompimento da parceria com a PCUSA 

(Presbyterian Church of United States), decide: Pelo rompimento da parceria com 

a PCUSA (Presbyterian Church of United States). VOTOS CONTRÁRIOS: 



Registra-se votos contrários: Rev. Douglas, Sínodo Nordeste por amor a justiça. 

Presbª Gisele Melocro. Rev. José Rômulo. Rev. Ricardo de Oliveira, Sínodo São 

Paulo, por entender que além do aspecto pragmático do rompimento, há também 

um teor ideológico e simbólico muito importante que imprimirá na sociedade a face 

intolerante da IPIB. A IPIB já afirmou sua posição quanto a união homoafetiva e 

romper com uma igreja que pensa contrariamente é sim demonstração de 

intolerância. Revs. João Luiz, Sínodo Sudoeste Paulista, Euclides Luiz, Sínodo 

Catarinense e Eliseu Fonda, Sínodo Novo Osasco, por entender que sendo 

aprovado o rompimento de parcerias com a PCUSA a IPIB retrocede a condição 

de uma igreja sectária, que não tem maturidade para conviver com as diferenças 

em busca de um bem maior: a promoção do reino de Deus. Rev. Mardônio de 

Souza, Sínodo Setentrional, por ferir os princípios básicos do Evangelho de Cristo 

e de amor ao próximo. Rev. José Andreze, Sínodo Setentrional, por motivo que tal 

decisão ter sido baseado pela plenária por uma visão distorcida da temática da 

Homossexualidade, que não esteve em questão diante da manutenção da 

parceria com a PCUSA e pela má condução do processo decisório, pois não 

houve esclarecimentos e um debate quanto aos benefícios e desdobramentos da 

referida parceria. Rev. Fernando Bortolleto e Revda. Iris Marli Hansen, Sínodo 

Norte Paulistano, Rev. Giovanni Campanuci, Sínodo Ocidental. Rev. João Batista, 

Sínodo Nordeste, por entender que o Reino de Deus está acima de nossas 

convicções. Rev. Erivan Júnior, Sínodo Rio-São Paulo, com tristeza pelo 

sentimento ruim que permeou as discussões, sem levar em conta as lares e o 

sofrimento de muitos irmãos e irmãs que continuam na PCUSA. Presb. Clepson 

de Oliveira, Sínodo Nordeste, por considerar que a decisão foi tomada em um 

contexto distorcido da realidade da parceria, e por considerar que tal decisão trará 

prejuízos no relacionamento entre igrejas e prejuízos aos presbitérios e igrejas do 

Nordeste brasileiro. Rev. Evaldo Raimundo, Sínodo Nordeste, a referida decisão 

trás prejuízo à IPIB no que diz respeito aos seus projetos e caminhada em diálogo. 

Rev. Mário Góes, Sínodo Ocidental, por entender que a permanência da mesma 

não fere o Evangelho, antes, enobrece o Reino de Deus na terra. Rev. Agnaldo 

Gomes, Sínodo Sul de São Paulo, porque no dizer de João Calvino “O cordão de 



ouro no pescoço da prostituta não deixa de ser ouro”. REPRESENTAÇÃO 

SINODAL: Às 16h, o Rev. Clayton Leal da Silva, Sínodo Sudoeste Paulista 

solicitou ao plenário para retirar-se da Assembleia por motivos pessoais. AG 26/15 

– Da Comissão Permanente de Exame de Contas da Tesouraria, apresentando 

relatório, decide: Aprovar o relatório conforme segue: 1. VERFICAÇÃO DAS 

DESPESAS - Embasada no exame das despesas realizadas, por amostragem, a 

Comissão Permanente de Exame de Contas da Tesouraria, faz registrar as 

seguintes observações: a) Identificamos o uso do Cartão de Crédito Corporativo 

para pagamento de despesas pessoais, sendo esses valores contabilizados na 

conta de “Adiantamento a Funcionários”, para posterior reembolso em folha de 

pagamento. b) Identificamos a ausência de vistos de autorização/aprovação em 

vários formulários da administração/tesouraria referentes pagamentos e despesas 

realizadas. c) Identificamos o pagamento de aluguel de moradia a funcionário, 

sem que o valor desse benefício tenha sido integrado ao salário base, para todos 

os efeitos legais, no cálculo dos encargos trabalhistas e tributários vigentes. 2. 

VERIFICAÇÃOS DAS CONTAS PATRIMONIAIS : a) Constatamos, na conta 

“110201.11104 - Créditos Diversos a Receber”, com saldo de R$ 20.339,64, valor 

pendente de R$ 15.339,64, referente a venda de carros a missionários, em 2010 e 

empréstimo no valor de R$ 5.000,00 para IPI de Cidade Nova – Aracaju, 

autorizado pela AG em 2011. b) Constatamos, na conta “110202.11201 – 

Adiantamento a Funcionários”, com saldo de R$ 29.512,94, a existência de 

empréstimos concedidos a funcionários da administração, sem a existência de 

política de empréstimos aprovada pela Igreja. c) Constatamos, na conta 

“120102.12201 – Depósito Judiciais”, com o saldo de R$ 65.364,23 relativos a 

depósitos judiciais, sendo os valores mais relevantes correspondente ao ITBI – 

Imposto Transmissão de Bens Imóveis - R$ 31.126,000, referente a compra do 

prédio da Rua da Consolação e R$ 12.000,00, referente a ação judicial movida 

pelo corretor de imóveis relativo à venda (não concretizada) da Chácara Betel em 

Sorocaba. d) Constatamos, na conta “120104.12275 – Bloqueio Judicial a Realizar 

– Longo Prazo”, o saldo de R$ 53.399,32, relativos a bloqueios judiciais em ação 

trabalhista de Votorantim. e) Na conta “120301 – Bens Imóveis – Terrenos”, com 



exceção dos imóveis nas subcontas “13101- Jazigos”, “13102 – Terreno - Rua da 

Consolação, 2.111” e “13104 –Terreno do Imóvel em Sorocaba – Bethel”, os 

demais imóveis em nome da igreja não possuem valores de terrenos e edificações 

segregados, o que impede a contabilização adequada e a apuração dos custos de 

depreciação, com impactos significativos na situação patrimonial e resultados 

divulgados nas demonstrações contábeis da igreja. f) Na conta “120302.13201 - 

Instalações”, constatamos um saldo de R$ 33.644,82, sem identificação de 

origem; g) Constatamos que a conta “120302 - Bens Imóveis – Edificações”, 

apresenta saldo de bens sumarizados na subconta sob o título “13210 - Imóveis - 

Valor Total”, no montante de R$ 1.760.958,50, para a qual não há detalhe, nem 

mesmo gerencial. Paralelamente, não é possível encontrar na contabilidade da 

igreja registros relativos aos vários imóveis do seu patrimônio; h) Constatamos 

que as contas “120305 - Móveis e Utensílios” e “120306 - Máquinas e 

Equipamentos”, não estão suportadas por controle de Ativo Fixo, ficando sua 

verificação restrita ao registro contábil. i) Constatamos na Conta “220203.22280 – 

Provisão para Acordos Trabalhistas em Juízo”, a constituição de provisão para 

acordos trabalhistas em juízo, relativos ao processo de Votorantim, no valor R$ 

1.000.000,00. Pelas informações colhidas junto à administração e nos processos 

pertinentes a Comissão acredita que o valor provisionado se mostra insuficiente 

para cobrir o total das responsabilidades da igreja em caso de condenação. 3. 

RECOMENDAÇÕES: a) Quanto às constatações apontadas nos itens “2.g)” a 

“2.e)”, recomendamos (i) a imediata realização do inventário de todos os imóveis e 

terrenos em nome da IPIB, e, após conclusão, a devida reclassificação contábil 

destes bens, procedendo-se os ajustes que forem necessários, incluindo a 

segregação de valores de terrenos e edificações. A manutenção da situação atual 

se constitui em flagrante distorção contábil e de controles internos, impedindo a 

salvaguarda e controle adequado dos ativos; Recomendamos, ainda, (ii) que o 

inventário mencionado seja executado por profissional ou consultoria competente 

e na maior brevidade possível; b) Quanto ao item “2.h)”, recomendamos o 

inventário e a identificação destes bens, para melhor controle e registro 

patrimonial; c) Quanto ao item “2.j)”, recomendamos apuração formal e detalhada 



dos valores em risco e a avaliação adequada quanto aos prognósticos de perda, 

e, em seguida a constituição da provisão judicial devida; d) Quanto ao item “2.b)”, 

recomendamos a administração, avaliar os critérios de concessão de 

adiantamentos a funcionários, não aprovando empréstimos sem que haja política 

aprovada pela Igreja. e) Quanto ao item “2.a)”, recomendamos que a 

administração reavalie os juros aplicados, na venda dos carros, concedendo 

desconto para liquidação do saldo devedor. Quanto a empréstimo destinado à IPI 

de Cidade Nova, que se verifique as condições da mesma para providenciar a 

liquidação. f) Quanto ao uso do Cartão de Crédito Corporativo da Igreja para 

pagamento de despesas pessoais, recomendamos que administração oficie 

expressamente aos funcionários portares do cartão, sobre a irregularidade de seu 

uso para fins pessoais, mesmo que os valores contraídos venham a ser 

reembolsados posteriormente. g) Quanto ao pagamento de aluguel de moradia a 

funcionário, recomendamos a imediata integração do valor ao salário base, para 

todos os efeitos, conforme legislação trabalhista e tributária em vigor. h) Quanto 

aos formulários utilizados para capear documentos, autorizar ou aprovar 

despesas, além de constar o carimbo da tesouraria, devem sempre constar o 

visto/assinatura do autorizador. 4. PARECER COM RESSALVA: Nestes termos, 

exceto quanto aos valores de avaliação do imobilizado, mencionados nos itens 

“2.e)”, “2.f)” e “2.g)”, e quanto aos procedimentos adotados para constituição da 

provisão para acordos trabalhistas em juízo (item “2.i)” , somos de perecer que as 

demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente em todos 

os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Igreja Presbiteriana 

do Independente do Brasil, em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, o resultado de 

suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações 

de seus recursos referentes aos exercícios findos naquelas datas, elaboradas de 

acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade. Considerando, o que foi 

explanado no presente relatório, somos de parecer: - Que se aprove os 

documentos de prestação de contas, relatórios da tesouraria, os balanços 

patrimoniais e as demonstrações do resultado dos exercícios 2014 e 2013. 

Autorizar a diretoria da IPIB a contratar profissionais especializados para fazer a 



reavaliação de imóveis e a atualização contábil. AG 28/15 – Da tesouraria Geral, 

apresentando relatório, decide: Aprovar com as seguintes propostas: 1. Que a 

Tesouraria Geral encaminhe, quadrimestralmente, aos presbitérios os relatórios 

das contribuições das igrejas para providências; 2. Que os presbitérios atentem 

para com as igrejas inadimplentes, do período de 2013 e 2014, dando prazo para 

regularização das pendências até 31/12/2015, enviando documento comprobatório 

aos seus respectivos Sínodos para providências destes, quando for o caso; 3. Que 

esse procedimento seja permanente a partir desta data. AG 17/15 – Da Secretaria 

Geral, apresentando Relatório sobre o IPIB-Prev, decide: a) Acolher o documento 

e registrar voto de apreciação ao trabalho do Secretário Geral referente ao 

fomento da adesão de novos ministros ao IPIB-Prev que resultou num aumento de 

326% no número de inscritos; b) Em face do fato que 205 ministros obrigados a se 

inscreverem no IPIB/Prev ainda não manifestaram a decisão de aderir ou 

renunciar ao benefício previdenciário complementar, deve-se atribuir aos 

Presbitérios a incumbência de tomar conhecimento da relação dos pastores dos 

seus presbitérios que não se inscreveram no IPIB/PREV e, por conseguinte, 

colher as assinaturas de adesão ou renúncia ao benefício. Tal procedimento deve 

ser concluído e comunicado ao Secretário Geral até abril de 2016; c) Determinar 

que os presbitérios após o ato da ordenação dos novos ministros colham a 

assinatura de adesão ou renuncia ao benefício; d) Tendo em vista a 

obrigatoriedade do recolhimento das contribuições previdenciárias do Regime 

Geral de Previdência, bem como o fato que muitos ministros não são contribuintes 

e quando são recolhem apenas sobre um salário mínimo, propõe que a Secretaria 

de Ação Pastoral revise os textos normativos vigentes que disciplinam as 

obrigações previdenciárias dos ministros, com o objetivo de dotar tais normas de 

um maior poder coercitivo, o que resultará no aumento significativo do número de 

ministros que possuem proteção da Seguridade Social e evitará que os pastores e 

seus cônjuges passem por privações diante de eventos como a incapacitação 

para o trabalho, a velhice e a morte; e) A criação de uma campanha publicitária 

que incentive e conscientize os ministros sobre os benefícios da adesão ao 

IPI/PREV e ao Regime Geral de Previdência; AG 09/15 - Do Sínodo Brasil Central, 



solicitando que as próximas reuniões da AG levem em consideração a distância e 

altos custos de deslocamento, decide: a) Acolher o documento e manifestar 

apreço pelo zelo do Sínodo Brasil Central com os recursos financeiros da igreja 

gastos na realização da Assembleia Geral; b) Considerando que a IPI do Brasil é 

uma federação de igrejas e que em 112 anos de sua história é a primeira vez que 

a AG é realizada no nordeste, fora do eixo sul-sudeste, manifestamos igual apreço 

a sensibilidade da Comex por ter realizado a 9a Assembleia Geral em Salvador-

BA; c) Que a Comex continue levando em conta os custos de deslocamento e 

hospedagem dos representantes nas reuniões da AG, mas continue ponderando 

sobre outros ganhos, tais como o fortalecimento do sistema federativo e a 

consolidação institucional da igreja em todas as regiões do Brasil; SUSPENSÃO 

DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 17h30 para o jantar e o culto público. 

REINICIO DA SESSÃO: A sessão foi reiniciada às 20h com o Culto público 

constando a seguinte liturgia: - Introito (Coral do Presbitério Bahia) - “Justo és, 

Senhor” - I- A IGREJA UNIDA, ADORA A DEUS – Saudação – Oração -  Antífona 

23 do Hinário Evangélico - A Unidade Cristã (Romanos 12.4,5; I Coríntios 12.4-9, 

11-14, 18-21, 26, 27). Hino Congregacional: “Santo! Santo! Santo! CTP 34. 

Oração de Adoração. II- A IGREJA UNIDA, CONFESSA A DEUS OS SEUS 

PECADOS. Convite Para a Confissão: Salmo 51.1-7. Hino (Coral do Presbitério 

Bahia): “Perdão, Senhor” - C. M. Battersby. Contrição e Arrependimento. Oração 

de Confissão. Declaração de Perdão - Romanos 6.14; 4.7-8. Responso de Louvor: 

“Doxologia” CTP 488. Convite Para o Louvor: Salmo 150. Cânticos 

Congregacionais – Grupo de Louvor do Presbitério Bahia: “Ele é Exaltado” – 

Adhemar de Campos, “Cantai ao Senhor” - Vencedores por Cristo e  “Samba da 

Ladeira” - Alvaedson Oliveira. IV- A IGREJA, UNIDA, OUVE A PALAVRA DE 

DEUS. Oração por Iluminação. Leitura Bíblica – Pregador, Rev. Marcos Nunes da 

Silva. Proclamação da Palavra. Hino Coral do Presbitério: “Quão Grande é Meu 

Deus” - Soraya Morais. Afirmação de Fé da Igreja Presbiteriana Independente do 

Brasil. Hino Congregacional: “Um Pendão Real” - CTP, 412. Ofertório. Oração do 

Senhor. Bênção. “Amém Tríplice” - CTP, 449. Após o culto o Rev. Áureo, 

presidente da AG informou o missionário Dennis Smith da PCUSA, Coordenador 



de área junto ao Brasil e Cone-Sul, o rompimento formal, aprovado pela AG nesta 

data, da parceria com a Presbyterian Church of United States – PCUSA e orou em 

favor da igreja mãe. PRORROGAÇÃO DO HORÁRIO REGIMENTAL: Prorroga-se 

o horário regimental até que se termine as matérias. O presidente, Rev. Áureo 

passa a presidência ao Rev. Agnaldo, 1º vice-presidente para discutir a matéria 

dos 2 próximos documentos, a saber AG 10/15 - Do Sínodo Minas Gerais, 

solicitando autorização para a prática do batismo por imersão e AG 11/15 - Do 

Sínodo Pantanal, Solicitando reconsideração de matéria sobre batismo por 

imersão, decide: Não atender a solicitação e reafirmar o batismo por aspersão 

como a única prática batismal adotada pela IPI do Brasil, pelas seguintes razões: 

1. Superioridade Da Riqueza Simbólica e Teológica do Batismo Por 

Aspersão: A despeito do relatório da Comissão que apresentou parecer sobre 

este tema na Assembleia Geral em Assis reconhecer as bases bíblicas e 

teológicas do batismo por imersão, o documento então apreciado construiu 

primorosa argumentação acerca da superioridade da riqueza simbólica e teológica 

do batismo por Aspersão: “Reafirmamos como correta a solução encontrada pela 

CFW (Confissão de Fé de Westminster), a saber: considera-se válido o batismo 

feito por imersão por ter sido feito sob o nome do Deus trino e com o elemento 

água. Entretanto, embora válido, trata-se de um modo inapropriado de batismo, 

tendo em vista o empobrecimento dos significados bíblicos mais amplos do ato 

batismal;” (p. 16). Tal entendimento manifesto no referido relatório, fundamenta-se 

em ampla e substancial pesquisa bíblica, teológica, histórica e arqueológica. 

Dentre tantos e qualificados argumentos, vale ressaltar que o aludido relatório 

evoca dois significados bíblicos do batismo por aspersão de inestimável beleza e 

profundidade teológica: a aspersão do sangue de Jesus sobre o pecador e o 

derramamento do Espírito Santo sobre os seus discípulos. Sempre foi consenso 

no arraial presbiteriano independente que somos uma denominação que possui 

símbolos de fé e doutrina capazes de conduzir os convertidos ao evangelho de 

Cristo a uma relação espiritualmente sadia com Deus, com a igreja, com o seu 

próximo e consigo mesmo. Esta percepção de que possuímos um rico patrimônio 

doutrinário e ritualístico sempre foi respaldada pelo perfil equilibrado dos crentes 



formados em nossas comunidades, via de regra, nossos membros fazem uma 

leitura teologicamente ponderada da bíblia, da eclesiologia, da adoração litúrgica e 

da missão no mundo. Razão pela qual é desnecessária a inclusão de mais uma 

prática de batismo, afinal, como questiona o já elogiado relatório supracitado, este 

“não será um daqueles casos onde mais significa menos?”. Mais uma opção de 

rito batismal tão somente desvalorizaria a modalidade historicamente adotada por 

nossa denominação. Até aqui o batismo por aspersão tem comunicado com 

beleza e profundidade bíblica o significado deste sacramento, a tarefa desta 

geração de presbiterianos independentes é ensinar de modo pedagógico a 

singular riqueza semântica de ser aspergido pelas águas do batismo. Ao 

reconhecermos a validade sacramental das três formas de batismo (aspersão, 

efusão e imersão), a tradição presbiteriana independente não está relativizando a 

supremacia teológica e simbólica da modalidade que adotamos historicamente, 

tão somente está expressando que nos filiamos a tradição reformada, cujo ensino 

estabelece que a essência do batismo não repousa sobre a forma, mas sim sobre 

o conteúdo. Em nossa tradição o requisito essencial de validade do batismo é que 

seja praticado com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deste 

modo, a recepção de membros batizados em tradições cristãs imersionistas é uma 

questão de coerência com a teologia do batismo que adotamos, comungamos da 

ideia calvinista que a teatralização do rito (a forma) não pode ofuscar a presença 

real de Jesus no ato sacramental (o conteúdo). Entretanto, reafirmamos que o 

reconhecimento do batismo por imersão não legitima a prática, pois temos plena 

clareza da excelência teológica e simbólica do batismo por aspersão. Refutamos o 

argumento que, com base no placar da votação desta matéria na AG de 2013, 

pretende lançar dúvidas sobre a suficiência de uma única forma de batismo, afinal, 

no sistema presbiteriano de governo quando um concílio se manifesta 

majoritariamente acerca de um tema, as particularidades do processo decisório 

devem ser abstraídas e a decisão passa a ser a expressão da vontade de Deus 

para o seu povo naquele momento histórico. Dada a proximidade cronológica 

daquela decisão que referendou o batismo por aspersão como única modalidade a 

ser praticada em nossa denominação, podemos concluir que o Senhor está 



satisfeito com os símbolos de fé adotados pela porção do seu Corpo denominada 

IPI do Brasil. 2. Enfraquecimento da Identidade Institucional Presbiteriana 

Independente: Em tempos de relativização e desconstrução conceitual, todas as 

instituições sociais têm sofrido para sobreviver num mundo em que tudo o que é 

sólido está se desintegrando. Apenas a título de exemplo, vale citar o processo em 

curso de desconstrução do conceito tradicional de família em nome de uma 

perniciosa ideologia de gênero. A igreja não está imune a este processo de 

enfraquecimento das instituições sociais históricas, os estudiosos do campo 

religioso apontam um crescimento acelerado das pessoas que se autodenominam 

“os sem igreja”. Gente que relativizou a validade de se ter uma fé comunitária, 

vivenciada no seio de uma tradição cristã. Para estes, apenas uma experiência 

individual de fé pautada numa leitura particular e conveniente das Sagradas 

Escrituras, satisfaz suas necessidades espirituais. Neste contexto adverso para as 

instituições tradicionais, a igreja não pode se dar ao luxo de fragmentar sua 

identidade e, por conseguinte, perder a sua força institucional. A eventual 

aceitação da modalidade imersionista de batismo acarretaria a fragmentação da 

nossa identidade, tendo em vista que as igrejas locais poderiam adotar práticas 

batismais diferentes. E por vezes, a depender da flexibilidade dos conselhos, 

numa mesma comunidade o culto poderia conter práticas batismais imersionistas 

e aspersionistas, gerando uma inevitável crise de identidade litúrgica, agravando 

assim um problema já existente em nossas comunidades, a falta de uniformidade 

litúrgica. Na atualidade, ainda que a igreja local possua uma dinâmica de culto um 

pouco diferente da tradicional liturgia reformada, a ministração uniforme dos 

sacramentos garante o mínimo de identidade litúrgica a toda a denominação. A 

inclusão da prática batismal imersionista é igualmente danosa para outro pilar da 

nossa identidade, a doutrina, pois como bem assevera o relatório da 

retromencionada comissão: “por séculos tem existido uma estreita afinidade entre 

a forma de batismo adotada por uma denominação e a visão bíblico-teológica a 

respeito da eclesiologia e da salvação” (p. 12). Não nos interessa entrar nos 

pontos doutrinários subjacentes às tradições imersionistas, contudo, resta claro 

que a adoção de tal prática batismal enfraquece nossa identidade doutrinária. 



Mais uma vez cabe o alerta, se na atualidade as igrejas locais já padecem de 

notória fragilidade doutrinária, imaginem se adotarmos uma modalidade de 

batismo que traz no seu bojo visões doutrinárias arminianas, pentecostais e 

neopentecostais, o quão mais distantes estaremos da nossa identidade doutrinária 

reformada. A criação de um modelo batismal híbrido, que estabeleça a 

obrigatoriedade da forma aspersionista para crianças, idosos e doentes, e faculte 

a forma para adultos (conforme proposto no documento 11), acarretará uma infeliz 

confusão pedagógica acerca do significado do batismo. Imaginem a situação 

hipotética em que uma família chega a uma igreja manifestando interesse em ser 

recebida por meio do batismo, os pais fazem opção pelo batismo por imersão e o 

filho de cinco anos obrigatoriamente é batizado por aspersão, observando a 

diferença ritualística dos atos o filho pergunta: “papai por que o pastor te 

mergulhou e em mim ele apenas molhou a cabeça?” Será que este pai que não 

nutre simpatia pelo rito por imersão saberá explicar para o filho a riqueza simbólica 

desta modalidade de batismo? E mais alarmante ainda, será que estes pais 

influenciados pela tradição imersionista, em geral contrária ao batismo infantil, 

apresentará o seu filho para o batismo? Num pais continental como o Brasil, 

marcado pela diversidade sócio-cultural, o sistema federativo de igrejas depende 

fundamentalmente de elementos que garantam sua identidade histórica. A 

vinculação estatutária e patrimonial da igreja local a IPI do Brasil são insuficientes 

para dar efetividade ao sistema federativo, estamos realmente interligados quando 

suplantamos a mera coercitividade normativa e comungamos da mesma 

identidade. Neste sentido, é salutar destacar que as peculiaridades sócio-culturais 

locais e os “anseios regionais” (conforme mencionado no documento 10) não 

podem fragilizar os elementos da nossa identidade presbiteriana independente 

que garantem a comunhão institucional em toda a federação. Uma igreja 

consciente da sua identidade pode dialogar de modo sadio com os diferentes 

ramos do cristianismo, porém, uma instituição cuja identidade está fragilizada 

nunca estabelecerá um diálogo proveitoso com o diferente. Quando não temos 

clareza de quem somos temos duas possíveis reações: a rejeição do diferente 

motivada pelo medo de se perder ou o acolhimento acrítico de práticas 



prejudiciais. Isto posto, é razoável afirmar que a adição da prática do batismo por 

imersão não facilita o diálogo com tradições evangélicas imersionistas, pelo 

contrário, ao enfraquecer nossa identidade, torna inviável uma comunhão sadia. A 

despeito dos humanos processos históricos de ramificação do cristianismo, 

cremos que a multiplicidade de tradições evangélicas cumpre um papel 

missiológico, a saber, que as diversas denominações sejam despenseiras da 

multiforme graça de Deus. Contudo, reconhecer que outras denominações 

possuem uma vocação missionária específica, não pode, em nenhuma hipótese, 

implicar na adoção de práticas estranhas à singular vocação missionária 

presbiteriana independente. Assim como Deus usa os crentes na sua 

singularidade, Ele usa as denominações segundo a sua identidade singular. 

Reafirmamos, portanto, que é vital para nossa instituição fortalecer a tríade que dá 

sustentação a nossa identidade: o modo de governo, a doutrina e os sacramentos. 

O batismo por aspersão é um elemento importante da nossa identidade 

institucional, pois além do seu rico significado teológico, ele é o meio pelo qual os 

presbiterianos independentes, ao longo de 112 anos, são formalmente inseridos 

na denominação e fraternalmente recebidos na família de Deus. Ainda que 

desbotada nos porta-retratos que enfeitam suas salas, está viva na memória dos 

nossos fiéis a imagem contendo um presbítero segurando a bacia numa mão e a 

toalha na outra, e ao lado o pastor aspergindo a água sobre suas vidas rendidas 

ao senhorio de Cristo no ato simbólico de ajoelhar no altar de Deus. Por vezes, o 

desgaste da convivência institucional arrefece a paixão e o zelo pela 

denominação, mas são estas memórias afetivas que resgatam os motivos pelos 

quais escolhemos a IPI do Brasil para servir ao Reino de Deus. 3. Não Relação 

Entre Forma de Batismo e Crescimento: Os documentos que suscitaram este 

parecer alegam que o fato de não batizarmos por imersão tem causado prejuízo 

ao crescimento quantitativo, pois pessoas simpatizantes deste rito não aderem ou 

permanecem em nossas igrejas. Este argumento revela uma visão pragmática do 

mercado religioso, nas entrelinhas deste discurso podemos ler uma lógica 

maquiavélica: os fins justificam os meios. Nesta perspectiva, para se abocanhar 

uma generosa fatia deste mercado religioso vale tudo, inclusive abrir mão da 



nossa identidade e criar uma igreja que se amolda ao gosto do freguês. Também 

está embutida neste argumento uma visão distorcida de crescimento, o 

crescimento por adesão. O genuíno crescimento da igreja não se dá mediante a 

adesão de membros e congregados já convertidos em outras denominações, 

nosso alvo missionário prioritário é o não crente, aquele indivíduo que nunca teve 

uma experiência com a graça redentora, mas através da proclamação do 

evangelho e testemunho da igreja é convertido a Cristo. Temos que decidir qual é 

a nossa prioridade missionária, resgatar vidas do reino das trevas para o reino de 

Deus ou pescar vidas no aquário denominacional alheio. Partindo da premissa que 

o nosso alvo é o não crente, não há que se vincular crescimento a forma de 

batismo. O indivíduo totalmente desprovido de pré-conceitos doutrinários, jamais 

irá impor uma forma de batismo como condição para se tornar membro de uma 

das nossas igrejas. Em consulta informal aos ministros mais antigos, ouvimos o 

testemunho unânime de que jamais um novo convertido exigiu o rito imersionista. 

Dentro de uma visão ampla de reino de Deus, é legítimo e necessário que 

cuidemos das ovelhas que se desgarraram de outros rebanhos. Entretanto, ao 

acolher estas pessoas oriundas de outras tradições evangélicas, devemos ensiná-

las nossa doutrina e tradição, para que aprendam a valorizar a beleza dos 

símbolos que compõem a nossa identidade denominacional. O investimento na 

educação cristã é fundamental para que a igreja tenha unidade doutrinária e não 

fique vulnerável a cismas decorrentes de divergências fomentadas por membros 

influenciados por doutrinas estranhas a tradição reformada. Neste sentido, os 

pastores, na condição de presbíteros docentes, devem esforçar-se para que as 

igrejas tenham um programa educacional qualificado. Por fim, é proveitoso 

mencionar o exemplo de duas igrejas históricas: a Igreja Presbiteriana do Brasil 

(IPB) e a Igreja Metodista. A IPB mantém-se fiel à sua identidade reformada e 

pratica apenas o batismo por aspersão, fato que não tem atrapalhado em nada 

seu vigoroso crescimento em todo território nacional, salta aos olhos a pujança 

missionária e a força institucional desta denominação. Por outro lado, a Igreja 

Metodista, historicamente aspersionista, adicionou o rito imersionista às suas 

práticas batismais, decisão que em nada tem contribuído para o seu crescimento, 



informações disponibilizadas no seu site oficial demonstram uma enorme 

dificuldade de manter a identidade institucional. Neste portal metodista estão 

disponibilizados muitos textos doutrinários sobre batismo por aspersão que 

evidenciam uma desesperada tentativa dos bispos de resgatarem a identidade 

perdida. O Rev. Áureo retoma a presidência. Oração pela Revª Cristina Moro pelo 

rev. Ezequiel Luz que precisou ser levado para o hospital. Elege-se o Conselho 

Curador da FECP – Fundação Eduardo Carlos Pereira: Presidente: Presb. Heitor 

Pires Barbosa Júnior, brasileiro, casado, engenheiro aposentado, CPF 

600.632.038-04, RG 3.964.815-1, residente e domiciliado Av. Princesa D´Oeste, 

788 , Ap 92, Jardim Paraíso, Campinas, SP; Rev. Rodolfo Garcia Montosa, 

brasileiro, casado, ministro de confissão religiosa, CPF 115.084.588-04, RG 

36.645.296, residente e domiciliado à Rua Montevidéo, 707, Ap 702, Parque 

Guanabara, Londrina,PR; Rev. Clayton Leal da Silva, brasileiro, casado, ministro 

de confissão religiosa, CPF 467.140.226-20, RG 3.058.198, residente e 

domiciliado à Rua João Passos, 781, Centro, Botucatu, SP; Presb. Evilásio 

Ferreira Filho, brasileiro, casado, advogado, CPF 033.521.658-74, RG 8.331.023, 

residente e domiciliado à Rua Tucunduva, 242, Ap 111, Freguesia do Ó, São 

Paulo,SP. Presb. Wilson de Matos Silva, brasileiro, casado, reitor, CPF 

013.439.989-72, RG 557.281, residente e domiciliado à Av. Guedner, 1610, Jd 

Aclimação, Maringá,PR; Presb. Alexandre Cano, brasileiro, casado, contador, 

CPF 074.373.888-80, RG 15.949.636, residente e domiciliado à Rua Coronel 

Francisco Júlio César Alfier, 495, Jardim Prudência, São Paulo, SP e Presb. Ítalo 

Francisco Curcio, brasileiro, São Paulo/SP, casado, professor universitário, CPF 

768.880.538-49, RG 7.411.110-3, residente e domiciliado à Rua Dona Antônia de 

Queirós, 183, Ap  1106, Consolação, São Paulo - SP. Conselho Fiscal: Rev. 

Sérgio Gini, brasileiro, casado, ministro de confissão religiosa, CPF 660.174.089-

68, RG 4.040.794-4, residente e domiciliado à Avenida Governador Bento Munhoz 

da Rocha Neto, 145/502, Centro, Maringá, PR; Rev. Wellington Barboza de 

Camargo, brasileiro, casado, ministro de confissão religiosa, CPF 961.805.529-91, 

RG 5.056.425-8, residente e domiciliado à Avenida Maria Emília A.S. de Angelis, 

679, Ap 142, Torre 2, Parque Prado, Campinas,SP e Presb. Célio Marques 



Luciano Gomes, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, CPF 299.672.369-49, 

RG 971.868 SSP-PR, residente e domiciliado à Rua Coronel Joaquim Rodrigues 

do Prado, 254, Santo Antonio da Platina-PR. Nomeação da Comissão Especial 

de Regulamentação de Isenção de Campanhas para Construções e 

Reformas: Rev. João Luiz, relator, Presb. Dalkarlos, Presb. Roni Pessoa, Presb 

Odilon e Presb. Moisés Barbosa. VOTOS DE GRATIDÃO: Pelos irmãos e irmãs 

voluntários do Presbitério Bahia, pelo excelente apoio nos trabalhos da AG; Pelos 

funcionários do EC liderado pelo Secretário Geral, Rev. Roberto Mauro. Pelos 

funcionários/as do Hotel Sol Bahia; Pelo Rev. Mário Ademar Fava pelo excelente 

trabalho prestado de assessoria parlamentar à AG. VOTOS DE PESAR: Registra-

se votos de pesar pelo falecimento: Rev. Antonio Mário Penha do Presbitério do 

Oeste; Presb. Deodato Aparecido Soares do Presbitério de Maringá; Presb. 

Dorival da Silva Colucio, presbítero em disponibilidade ativa da IPI de Ermelino 

Matarazzo, Presbitério Leste Paulistano/SP no dia 30 de junho de 2015; Presb. 

Giovanni Fava, Presbítero emérito da IPI de Tupã/SP falecido em 05 de janeiro de 

2015; Presb. Casso Martins Vieira da 1ª IPI de Curitiba, Presbitério Sul do Paraná; 

Presbítero Jaime Antônio Goulart da 1ª IPI de Londrina/PR; Presb. Vagner Jardim 

Costa da 1ª IPI de Guarulhos/SP; Presb. Marcio Barros da Silva da 1ª IPI de 

Natal/RN; Presb. Adiel de Araújo da IPI Novo Horizonte em Maringá/PR; Presb. 

Jerson de Castro Sant'Ana, presbítero emérito da 1ª IPI de Assis/SP; Presb. 

Hamilton Rodrigues da IPI de Utinga/SP; Presb. Pedro Degan da IPI Porto 

Velho/RO; Presb. Evoneo Jacinto de Moraes da IPI de Santo Antonio da 

Platina/PR; Rev. Cicero Meyer Vassão e Rev. Daniel Manoel do Presbitério 

Piratininga/SP; Presb. Hilder Stutz, fundador da IPI do Sacomã/SP; Presb. 

Joaquim Placido Ribeiro da IPI de Jales/SP; Presb. Fernando Laurênio Gomes da 

2ª IPI de São José dos Pinhais/PR e Presb. Guerino Antonio Mossim da IPI de 

São Miguel Arcanjo/SP. ENCERRAMENTO: A reunião foi encerrada aos 20 

minutos do dia 12/07/2015 com o cântico do Hino Oficial da IPIB “O Pendão Real” 

- CTP 412, oração e bênção pelo Rev. Áureo. Para constar, eu, Rev. Marcos 

Nunes da Silva, 1º secretário, lavrei a presente ata e a assino juntamente com os 

demais membros da diretoria presentes a esta reunião. 



 

 



ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL - EXERCÍCIO 2015 – 2019 

 

DATA, HORA E LOCAL: 31 de agosto de 2016, com início às 20h15, no Hotel 

Dan Inn Planalto, à Av. Cásper Líbero, 115, São Paulo, SP. PRESIDENTE: Rev. 

Áureo Rodrigues de Oliveira; SECRETÁRIO: Rev. Marcos Nunes da Silva. 

REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitério ABC: 

Revs. Pedro Teixeira Filho e Ricardo José Bento; Presbs. Moisés José de Lima e 

Sérgio paulo Oliveira Martins; Presbitério Ipiranga: Revs. Esny Cerene Soares e 

Jonas Furtado do Nascimento; Presb. Ricardo Heulmuth Benedetti; Presbitério 

Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo Zanini Paes; Presbs. João Batista Ribeiro 

de Barros e Debaldo Pereira Valverde; Sínodo Brasil Central: Presbitério Brasil 

Central: Revs.: Francys Resstel Del Hoiyo e Mário Henrique Rocha de Abreu; 

Presbitério Distrito Federal: Revs. Rui de Araújo Lobo e Ézio Martins de Lima; 

Presbs. Marcos Aurélio Alves Jorge e Osmar Pereira Braga; Presbitério Luziânia: 

Revs. Jean Carlos da Silva e Paulo Roberto Roriz Meireles; Presbitério Mato 

Grosso: Revs. José Drailton da Silva; Presb. Laércio Pereira de Araújo; 

Presbitério Rondônia: Revs. Élcio Passos e Joaquim Francisco Ribeiro Neto; 

Presbs. Eduardo Mutsuo Tomiyoshi e Rômulo Damasceno Corrêa; Sínodo 

Reverendo Jonas Dias Martins: Presbitério Londrina: Rev. Daniel Zemuner 

Barbosa e Ricardo Baracho dos Anjos; Presb. Odilon Alexandre Silveira Marques 

Pereira e Presbª. Sônia Regina Machado; Presbitério Norte do Paraná: Revs. 

Adilson Antônio Ribeiro e Renato Luís Reis; Presbs. Éder Luiz Ventura da Silva e 

Moacir Enos Rosa; Presbitério Paranaense: Revs. Ézio Silveira Bittencourt e 

Romio da Silva Cardoso; Presbs.: Antonio Orozimbo Filho e Célio Marques 

Luciano Gomes; Sínodo Meridional: Presbitério Catarinense: Rev. Roberto 

Monteiro Buriti e Revª. Gislaine Machado Neitsch; Presbitério Dos Campos 

Gerais: Revs. Carlos Andrey Pulim Oliveira e Raul Lucena Caixeta; Presbs. André 

Trevisan Gabardo e Edison Maia; Presbitério Grande Florianópolis: Rev. Marcio 

Marques; Prtesb. Itamar Murback; Presbitério Sul do Paraná: Revs. Jean Carlos 



Selleti e Jefferson de Andrade; Presbs.: Melquisedec Neri Santos e Luiz Carlos 

Morosini; Sínodo Minas Gerais: Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. Reinaldo 

Mendes Júnior e Vitor Manuel Pereira da Silva Alves Correia; Presbs.: Mosart 

Ribeiro de Oliveira e Otacílio José de Assis; Presbitério Sul de Minas: Revs. Alex 

Sandro dos Santos e Carlos Roberto Pereira da Silva; Presbs.: Ailson Caixeta 

Leite e Geraldo Luciano dos Santos; Presbitério São Paulo-Minas: Revs. Itamar 

Pereira da Silva e João Batista de Souza; Presbs. Josias Pereira do Lago e Osmar 

Cristofolleti; Sínodo Nordeste: Presbitério Bahia: Rev. José Rômulo de 

Magalhães Filho; Presbitério Nordeste: Rev. João Batista Amaral de Oliveira; 

Presbitério Pernambuco: Rev. Laércio Oscar da Silva Junior; Presbitério 

Sergipe: Rev. Alexsandro Rocha dos Santos; Presb. Marcos Messias Sales; 

Presbitério Vale Sertão: Rev. Adriano da Silva; Presb. Cezar Rodrigues de 

Menezes; Sínodo Norte Paulistano: Presbitério Bandeirante: Revª. Shirley 

Maria dos Santos Proença e Rev. Antonio Sérgio Veja Vianna; Presbª. Sílvia Maria 

de Alvarenga Martins e Presb. Walter de Jesus Alves; Presbitério Freguesia: 

Rev. José Aparecido dos Santos; Presbª. Inailda Bicudo e Presb. Moacir Benvindo 

de Carvalho; Presbitério Santana: Presb. Renato de Castro Ribeiro; Sínodo 

Ocidental: Presbitério Araraquarense: Rev. Giovanni Campagnuci Alecrim de 

Araújo; Presbitério Campinas: Revs. Amilton Sant’ana Moreira e Wellington 

Barboza de Camargo; Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Presbitério Noroeste 

Paulista: Revs. Antônio Carlos Alves e Antônio de Oliveira Faria; Presb. Durval 

Urbinatti; Presbitério Oeste: Rev. Joézer Crott Sanches e Osmair Martins Garcia; 

Presbs. Donisete Martins Ruiz e José Haylton Claudino; Presbitério Rio Preto: 

Revs. Dirk Timóteo Batista; Presb. Genessi de Souza Ramos; Sínodo Oeste 

Paulista: Presbitério Assis: Revs. Denis Silva Luciano Gomes e Juliano Sanchez 

Lopes; Presbs. Fabiano Augusto Sant’ana e Sigmar Alves Barbosa; Presbitério 

Centro Oeste Paulista: Revs. Elton Leandro da Silva; Presb. Edvander Santos 

Esteves e Presbª. Felícia Forte Sobrinha; Presbitério Presidente Prudente: 

Revs. Rodrigo Gasque Jordan e Wanderley José de Souza; Presbs. Josimar 

Soares e Renato Martins de Oliveira; Sínodo Osasco: Presbitério Carapicuíba: 

Revs. Augusto Navarro Dias e Carlos Eduardo Araújo; Presb. Ronaldo Dias de 



Andrade; Presbitério Novo Osasco: Revs. Wagner Roberto Mango e Márcio 

Alves Mota; Presb. Rubens Honório da Silva; Presbitério Osasco: Revs. Elizeu 

Fonda da Silva e Rev. Paulo César de Souza; Sínodo Pantanal: Presbitério 

Campo Grande: Revs. Carlos Eduardo Cunha Nogueira e Oslei do Nascimento; 

Presbitério Conesul: Rev. Erivan Vieira de Araújo; Presbitério Mato Grosso do 

Sul: Rev. Robson Batista de Oliveira; Presb. Dalkarlos Aparecido Franco dos 

Santos; Presbitério Vale do Rio Aporé: Revs. Osmar Gomes e Rogério Severino 

Nunes; Sínodo Rio-São Paulo: Presbitério Fluminense: Rev. Cléber Coimbra 

Filho; Presbitério Rio de Janeiro: Revs. Samuel de Aguiar Campelo Junior e 

Rogério de Santana; Presbs. Jezer Barbosa e Odair Martins; Presbitério Rio Sul: 

Revs. Reginaldo de Almeida Ferro e Marcos Paulo de Oliveira; Presbitério Vale 

do Paraíba: Revs. Ernesto Aparecido Sossai e Natal Monteiro Ferreira; Presbs. 

Honélio Caetano Rodrigues e Valdir do Espírito Santo; Sínodo Setentrional: 

Presbitério Amazonas: Rev. José Andreze Nunes da Silva; Presbitério Ceará: 

Revª. Maria Cristina Moro Glória; Presbitério Leste do Ceará: Rev. Mardônio de 

Sousa Pereira; Presb. Francisco José Souza; Presbitério Norte: Revs. Cláudio 

Lísias Gonçalves Reis Silva e Valdir Mariano de Souza; Sínodo Sudoeste 

Paulista: Presbitério Botucatu: Rev. Clayton Leal da Silva e João Luiz Furtado; 

Presbs. Celso Vieira; Presbitério Central Paulista: Revs. Kleuber Leal da Silva e 

Carlos Roberto Alves de Souza; Presbª. Neuza de Moraes Simon e Presb. Omar 

Augusto Leite Melo; Presbitério Marília: Rev. Antonio Marcos dos Santos e 

Marcos Kopeska Paraizo; Presb. João Carlos de Almeida Paes; Presbitério 

Ourinhos: Revs. Cleber Ferreira Arakaki de Souza e Marcos Gomes; Presbs. 

Neandro de Souza e Oswaldo Brito de Moraes; Sínodo Sul de São Paulo: 

Presbitério Itupararanga: Revs. Agnaldo Marcelo Silva Cianelli e Márcio Bortolli 

Carrara; Presbs. Dervírio de Oliveira Rosa e Rogério José Vieira; Presbitério 

Sorocaba: Rev. Edison Zemuner Paula e José Corrêa Almeida; Presbs. Gerson 

de Melo e Jonadab Seabra; Presbitério Sul de São Paulo: Revs. Bruno Bueno 

Bressani e Ezequias Pires de Camargo; Sínodo São Paulo: Presbitério Leste 

Paulistano: Revs. Marcos Nunes da Silva e Roberto Viani; Presb. Reny de 

Oliveira; Presbitério Novo Leste Paulistano: Revs. Nilo Sérgio da Silva e 



Rodrigues dos Santos Almeida; Presbs. Ezequiel Almeida Bartolomeu e Paulo 

Francisco de Souza; Presbitério Paulistano: Revs.: Gilberto dos Santos 

Rodrigues e Osny Messo Honório; Presbitério São Paulo: Revs. Bruno Borges de 

Almeida e Daniel Souza Rosa; Presbs. João Marcos Severiano de Almeida e 

Ronaldo Madela; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presbitério Arapongas: Revs. 

Edson de Oliveira Casado Junior e Jayme Martins de Camargo Júnior; Presbs. 

Ronaldo Fernandes de Freitas e Waldomiro Ribeiro de Jesus; Presbitério 

Maringá: Revs. Sérgio Gini e Valdemar de Souza; Presbs. Dionísio Dias da Silva 

e Djalma Bastos Cesar; Presbitério Oeste do Paraná: Revs. Edy Francisco 

Machado e Tiago Alves Cintra Damião; Presb. Roney Márcio Pessoa. AUSENTE: 

Presbitério Sul da Bahia. “QUORUM”: Havendo “quorum” com a presença de 110 

ministros e 79 presbíteros, totalizando 189 representantes e com a representação 

de todos os sínodos, o presidente declarou aberta a Sessão de Abertura da 14ª 

Reunião Extraordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil, do Exercício 2015-

2019. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Roberto Mauro de Souza Castro, secretário 

geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, administrador geral, Rev. Kleber Nobre Queiroz 

e Presb. Sérgio Ferreira de Lima, Comissão Especial de Reforma dos Textos 

Legais. CULTO: Passa-se à celebração do Culto de Abertura, constando da 

seguinte liturgia: - Saudação: Salmos 81.1, Oração de Adoração, Hino: Santo, 

Santo, Santo, CTP 34, Chamada Para a Adoração: Hebreus 13.1, 5-6, Chamada 

Para a Confissão: Salmos 81.11-12, Hino: Renova-me, CTP 216, Oração de 

confissão, Proclamação da Palavra pelo Rev. Áureo, Oração de Intercessão pelos 

trabalhos da Assembleia Geral, Envio: Hebreus 13.14 e Bênção. HORÁRIO DAS 

SESSÕES: Quarta-feira dia 31/08: das 20h10 às 22h30; Quinta-feira dia 01/09: 

das 08h30 às 12h30; das 14h às 18h; das 20h às 22h30; Sexta-feira dia 02/09: 

das 08h30 às 12h30; das 14h às 18h; das 20h às 22h30; Sábado dia 03/09: das 

08h30 às 12h30; das 14h às 18h; das 20h às 22h30; Domingo dia 04/09: Das 

08h30 às 12h. ASSUNTOS: AG 01/16 - Relatório da Comissão de Reforma dos 

Textos Legais; AG 02/16 - Do Sínodo Brasil Central solicitando a doação de 

terrenos em Rio Branco/AC e 2 lotes em Ji-Paraná/RO; AG 03/16 - Relatório da 

Tesouraria Geral da Igreja. DECISÕES: AG 02/16 - Do Sínodo Brasil Central 



solicitando a doação de terrenos em Rio Branco/AC e 2 lotes em Ji-Paraná/RO, 

decide: 1) Doar o seguinte imóvel para a Igreja Presbiteriana Independente do 

Brasil em Rio Branco conforme segue: Lote de terra urbano, situado à Rua 

Antonio da Rocha Viana, no Município e Comarca de Rio Branco-AC, medindo 

24,71 metros na linha de frente, 108,32 metros do lado direito, 105,00 metros do 

lado esquerdo e 27,31 metros na linha dos fundos, perfazendo uma área total de 

3.029 m², limitando-se pela frente com a Rua Antonio da Rocha Viana, pelo lado 

direito com o lote nº 01.04.0275.0541.001-228; pelo lado esquerdo com o lote nº 

01.04.0275.0517.001-360; e pelos fundos com quem de direito. Cadastrado sob nº 

01.04.0275.0562.001-132. Sob a matrícula 17.377 Folha 01 do 1º Ofício de 

Registro de Imóveis de Rio Branco-AC; 2) Doar à Igreja Presbiteriana 

Independente de Ji-Paraná os seguintes imóveis: a) Lote de terras urbano nº 002 

(dois), Quadra 208 (duzentos e oito), Setor 003 (três), 2º Distrito da planta geral da 

cidade de Ji-Paraná-RO, com as seguintes características, dimensões e 

confrontações: medidas de 20 (vinte) metros de frente para a avenida Maracatiara; 

50,00 (cinquenta) metros de lado direito confrontando com o lote de nº 001 (um); 

20,00 (vinte) metros de fundos confrontando com os lotes de nºs 012 e 013 (doze 

e treze); 50,00 (cinquenta) metros de lado esquerdo confrontando com os lotes de 

nºs 004, 005 e 006 (quatro, cinco e seis), perfazendo uma área no total de 

1.000,00 m² (um mil metros quadrados) sob o título definitivo de propriedade nº 

6.342; b) Lote de terras urbano nº 023 (vinte e três), Quadra 216 (duzentos e 

dezesseis), Setor 003 (três), 2º Distrito da planta geral da cidade de Ji-Paraná-RO, 

com as seguintes características, dimensões e confrontações: medidas de 10 

(dez) metros de frente para a Rua Imburana; 50,00 (cinquenta) metros de lado 

direito confrontando com o lote de nº 024 (vinte e quatro); 20,00 (vinte) metros de 

fundos confrontando com o lote de nº 010 (dez); 50,00 (cinquenta) metros de lado 

esquerdo confrontando com o lote de nº 021 (vinte e um), perfazendo uma área no 

total de 500,00 m² (quinhentos metros quadrados) sob o título definitivo de 

propriedade nº 3.357; 3) Autorizar o presidente a assinar as procurações para as 

doações; AG 01/16 - Relatório da Comissão de Reforma dos Textos Legais. O 

relator, Rev. João Luiz fez a leitura do relatório. Passa-se aos esclarecimentos 



pela comissão. ENCERRAMENTO: A sessão de abertura foi encerrada às 22h30, 

com oração pelo Rev. Rogério de Santana. Para constar, eu, Rev. Marcos Nunes 

da Silva, 1º secretário, lavrei a presente ata e a assino juntamente com os demais 

membros da diretoria presentes a esta sessão. -----------------------------------------------

------------ 

 

 

 

 

 

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL - EXERCÍCIO 2015 – 2019 

 

DATA, HORA E LOCAL: 01 de setembro de 2016, com início às 08h50, no Hotel 

Dan Inn Planalto, à Av. Cásper Líbero, 115, São Paulo, SP. PRESIDENTE: Rev. 

Áureo Rodrigues de Oliveira; SECRETÁRIO: Rev. Marcos Nunes da Silva. 

REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitério ABC: 

Revs. Pedro Teixeira Filho e Ricardo José Bento; Presbs. Moisés José de Lima e 

Sérgio paulo Oliveira Martins; Presbitério Ipiranga: Revs. Esny Cerene Soares e 

Jonas Furtado do Nascimento; Presbs. Ismael Cândido Mello; Ricardo Heulmuth 

Benedetti; Presbitério Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo Zanini Paes e 

Paulo José de Carvalho Pires; Presbs. João Batista Ribeiro de Barros e Debaldo 

Pereira Valverde; Sínodo Brasil Central: Presbitério Brasil Central: Revs.: 

Francys Resstel Del Hoiyo e Mário Henrique Rocha de Abreu; Presbitério Distrito 

Federal: Revs. Rui de Araújo Lobo e Ézio Martins de Lima; Presbs. Marcos 

Aurélio Alves Jorge e Osmar Pereira Braga; Presbitério Luziânia: Revs. Jean 

Carlos da Silva e Paulo Roberto Roriz Meireles; Presbitério Mato Grosso: Revs. 

José Drailton da Silva; Presb. Laércio Pereira de Araújo; Presbitério Rondônia: 

Revs. Élcio Passos e Joaquim Francisco Ribeiro Neto; Presbs. Eduardo Mutsuo 

Tomiyoshi e Rômulo Damasceno Corrêa; Sínodo Reverendo Jonas Dias 



Martins: Presbitério Londrina: Rev. Daniel Zemuner Barbosa e Ricardo Baracho 

dos Anjos; Presb. Odilon Alexandre Silveira Marques Pereira e Presbª. Sônia 

Regina Machado; Presbitério Norte do Paraná: Revs. Adilson Antônio Ribeiro e 

Renato Luís Reis; Presbs. Éder Luiz Ventura da Silva e Moacir Enos Rosa; 

Presbitério Paranaense: Revs. Ézio Silveira Bittencourt e Romio da Silva 

Cardoso; Presbs.: Antonio Orozimbo Filho e Célio Marques Luciano Gomes; 

Sínodo Meridional: Presbitério Catarinense: Rev. Roberto Monteiro Buriti e 

Revª. Gislaine Machado Neitsch; Presbitério dos Campos Gerais: Revs. Carlos 

Andrey Pulim Oliveira e Raul Lucena Caixeta; Presbs. André Trevisan Gabardo e 

Edison Maia; Presbitério Grande Florianópolis: Rev. Marcio Marques; Prtesb. 

Itamar Murback; Presbitério Sul do Paraná: Revs. Jean Carlos Selleti e Jefferson 

de Andrade; Presbs.: Melquisedec Neri Santos e Luiz Carlos Morosini; Sínodo 

Minas Gerais: Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. Reinaldo Mendes Júnior e 

Vitor Manuel Pereira da Silva Alves Correia; Presbs.: Mosart Ribeiro de Oliveira e 

Otacílio José de Assis; Presbitério Sul de Minas: Revs. Alex Sandro dos Santos 

e Carlos Roberto Pereira da Silva; Presbs.: Ailson Caixeta Leite e Geraldo Luciano 

dos Santos; Presbitério São Paulo-Minas: Revs. Itamar Pereira da Silva e João 

Batista de Souza; Presbs. Josias Pereira do Lago e Osmar Cristofolleti; Sínodo 

Nordeste: Presbitério Bahia: Revs. José Rômulo de Magalhães Filho e Nenrod 

Douglas de Oliveira Santos; Presbitério Nordeste: Revs. João Batista Amaral de 

Oliveira e Diego Alessandro da Silva Moura; Presbitério Pernambuco: Rev. 

Laércio Oscar da Silva Junior; Presbitério Sergipe: Rev. Alexsandro Rocha dos 

Santos; Presb. Marcos Messias Sales; Presbitério Sul da Bahia: Presb. Altair 

Dias Oliveira; Vale Sertão: Rev. Adriano da Silva; Presb. Cezar Rodrigues de 

Menezes; Sínodo Norte Paulistano: Presbitério Bandeirante: Revª. Shirley 

Maria dos Santos Proença e Rev. Antonio Sérgio Veja Vianna; Presbª. Sílvia Maria 

de Alvarenga Martins e Presb. Walter de Jesus Alves; Presbitério Freguesia: 

Rev. José Aparecido dos Santos; Presbª. Inailda Bicudo e Presb. Moacir Benvindo 

de Carvalho; Presbitério Santana: Rev. Émerson Ricardo Pereira dos Reis; 

Presb. Renato de Castro Ribeiro; Sínodo Ocidental: Presbitério Araraquarense: 

Rev. Giovanni Campagnuci Alecrim de Araújo; Presbª. Giselle Melocro Borelli; 



Presbitério Campinas: Revs. Amilton Sant’ana Moreira e Wellington Barboza de 

Camargo; Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Presbitério Noroeste Paulista: Revs. 

Antônio Carlos Alves e Antônio de Oliveira Faria; Presb. Durval Urbinatti; 

Presbitério Oeste: Rev. Joézer Crott Sanches e Osmair Martins Garcia; Presbs. 

Donisete Martins Ruiz e José Haylton Claudino; Presbitério Rio Preto: Revs. Dirk 

Timóteo Batista e Marcos Ferreira Lopes; Presb. Genessi de Souza Ramos; 

Sínodo Oeste Paulista: Presbitério Assis: Revs. Denis Silva Luciano Gomes e 

Juliano Sanchez Lopes; Presbs. Fabiano Augusto Sant’ana e Sigmar Alves 

Barbosa; Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. Elton Leandro da Silva e Joel 

Garcia Vieira; Presb. Edvander Santos Esteves e Presbª. Felícia Forte Sobrinha; 

Presbitério Presidente Prudente: Revs. Rodrigo Gasque Jordan e Wanderley 

José de Souza; Presbs. Josimar Soares e Renato Martins de Oliveira; Sínodo 

Osasco: Presbitério Carapicuíba: Revs. Augusto Navarro Dias e Carlos Eduardo 

Araújo; Presb. Ronaldo Dias de Andrade; Presbitério Novo Osasco: Revs. 

Wagner Roberto Mango e Márcio Alves Mota; Presb. Rubens Honório da Silva; 

Presbitério Osasco: Revs. Elizeu Fonda da Silva e Rev. Paulo César de Souza; 

Presb. Eduardo Gouvêa Mendonça; Sínodo Pantanal: Presbitério Campo 

Grande: Revs. Carlos Eduardo Cunha Nogueira e Oslei do Nascimento; 

Presbitério Conesul: Rev. Erivan Vieira de Araújo; Presbitério Mato Grosso do 

Sul: Rev. Robson Batista de Oliveira; Presb. Dalkarlos Aparecido Franco dos 

Santos; Presbitério Vale do Rio Aporé: Revs. Osmar Gomes e Rogério Severino 

Nunes; Sínodo Rio-São Paulo: Presbitério Fluminense: Rev. Cléber Coimbra 

Filho; Presbitério Rio de Janeiro: Revs. Samuel de Aguiar Campelo Junior e 

Rogério de Santana; Presbs. Jezer Barbosa e Odair Martins; Presbitério Rio Sul: 

Revs. Reginaldo de Almeida Ferro e Marcos Paulo de Oliveira; Presbitério Vale 

do Paraíba: Revs. Ernesto Aparecido Sossai e Natal Monteiro Ferreira; Presbs. 

Honélio Caetano Rodrigues e Valdir do Espirito Santo; Sínodo Setentrional: 

Presbitério Amazonas: Rev. José Andreze Nunes da Silva; Presbitério Ceará: 

Revª. Maria Cristina Moro Glória; Presbitério Leste do Ceará: Rev. Mardônio de 

Sousa Pereira; Presb. Francisco José Souza; Presbitério Norte: Revs. Cláudio 

Lísias Gonçalves Reis Silva e Valdir Mariano de Souza; Sínodo Sudoeste 



Paulista: Presbitério Botucatu: Rev. Clayton Leal da Silva e João Luiz Furtado; 

Presb. Celso Vieira; Presbitério Central Paulista: Revs. Kleuber Leal da Silva e 

Carlos Roberto Alves de Souza; Presbª. Neuza de Moraes Simon e Presb. Omar 

Augusto Leite Melo; Presbitério Marília: Rev. Antonio Marcos dos Santos e 

Marcos Kopeska Paraizo; Presb. João Carlos de Almeida Paes; Presbitério 

Ourinhos: Revs. Cleber Ferreira Arakaki de Souza e Marcos Gomes; Presbs. 

Neandro de Souza e Oswaldo Brito de Moraes; Sínodo Sul de São Paulo: 

Presbitério Itupararanga: Revs. Agnaldo Marcelo Silva Cianelli e Márcio Bortolli 

Carrara; Presbs. Dervírio de Oliveira Rosa e Rogério José Vieira; Presbitério 

Sorocaba: Rev. Edison Zemuner de Paula e José Corrêa Almeida; Presbs. 

Gerson de Melo e Jonadab Seabra; Presbitério Sul de São Paulo: Revs. Bruno 

Bueno Bressani e Ezequias Pires de Camargo; Sínodo São Paulo: Presbitério 

Leste Paulistano: Revs. Marcos Nunes da Silva e Roberto Viani; Presb. Reny de 

Oliveira; Presbitério Novo Leste Paulistano: Revs. Nilo Sérgio da Silva e 

Rodrigues dos Santos Almeida; Presbs. Ezequiel Almeida Bartolomeu e Paulo 

Francisco de Souza; Presbitério Paulistano: Revs.: Gilberto dos Santos 

Rodrigues e Osny Messo Honório; Presbitério São Paulo: Revs. Bruno Borges de 

Almeida e Daniel Souza Rosa; Presbs. João Marcos Severiano de Almeida e 

Ronaldo Madela; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presbitério Arapongas: Revs. 

Edson de Oliveira Casado Junior e Jayme Martins de Camargo Júnior; Presbs. 

Ronaldo Fernandes de Freitas e Waldomiro Ribeiro de Jesus; Presbitério 

Maringá: Revs. Sérgio Gini e Valdemar de Souza; Presbs. Dionísio Dias da Silva 

e Djalma Bastos Cesar; Presbitério Oeste do Paraná: Revs. Edy Francisco 

Machado e Tiago Alves Cintra Damião; Presb. Roney Márcio Pessoa. 

“QUORUM”: Havendo “quorum” com a presença de 114 ministros e 80 

presbíteros, totalizando 194 representantes e com a representação de todos os 

sínodos, o presidente declarou aberta a Primeira Sessão da 14ª Reunião 

Extraordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil, do Exercício 2015-2019, com 

uma oração feita pela Presbª. Felícia. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Roberto 

Mauro de Souza Castro, secretário geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, 

administrador geral; Rev. Mário Ademar Fava, assessor parlamentar, Rev. Kleber 



Nobre Queiroz e Presb. Sérgio Ferreira de Lima, Comissão Especial de Reforma 

dos Textos Legais. Passa-se a discussão e votação dos textos legais. 

SUSPENSÃO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 12h30 para o almoço com 

oração pelo Rev. Vitor. REINíCIO DA SESSÃO: A sessão foi reiniciada às 14h. 

LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: A ata da sessão de abertura foi lida e 

aprovada. ASSENTO: Toma assento no plenário os recém criados Presbitérios: 

Marília, Sínodo Sudoeste Paulista e Itupararanga, Sínodo Sul de São Paulo. 

Passa-se a discussão e votação da Reforma dos textos legais. SUSPENSÃO DA 

SESSÃO: A sessão foi suspensa às 18h20 para o jantar com oração por Presbª. 

Reni. REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi reiniciada às 20h. Passa-se a 

discussão e votação da Reforma dos textos legais. O Rev. Wellington Camargo 

trouxe informações para subsidiar as discussões sobre a reforma organizacional 

da igreja. HORÁRIO REGIMENTAL: Prorroga-se o horário regimental até o 

término das discussões e votação da matéria. ENCERRAMENTO: A sessão foi 

encerrada às 23h00, com oração por Revª. Cristina. Para constar, eu, Rev. 

Marcos Nunes da Silva, 1º secretário, lavrei a presente ata e a assino juntamente 

com os demais membros da diretoria presentes a esta sessão. --------------------------

------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DA SEGUNDA SESSÃO DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA  



ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL - EXERCÍCIO 2015 - 2019 

 

DATA, HORA E LOCAL: 02 de setembro de 2016, com início às 08h50, no Hotel 

Dan Inn Planalto, à Av. Cásper Líbero, 115, São Paulo, SP. PRESIDENTE: Rev. 

Áureo Rodrigues de Oliveira; SECRETÁRIO: Rev. Marcos Nunes da Silva. 

REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitério ABC: 

Revs. Pedro Teixeira Filho e Ricardo José Bento; Presbs. Moisés José de Lima e 

Sérgio paulo Oliveira Martins; Presbitério Ipiranga: Revs. Esny Cerene Soares e 

Jonas Furtado do Nascimento; Presbs. Ismael Cândido Mello; Ricardo Heulmuth 

Benedetti; Presbitério Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo Zanini Paes e 

Paulo José de Carvalho Pires; Presbs. João Batista Ribeiro de Barros e Debaldo 

Pereira Valverde; Sínodo Brasil Central: Presbitério Brasil Central: Revs.: 

Francys Resstel Del Hoiyo e Mário Henrique Rocha de Abreu; Presbitério Distrito 

Federal: Revs. Rui de Araújo Lobo e Ézio Martins de Lima; Presbs. Marcos 

Aurélio Alves Jorge e Osmar Pereira Braga; Presbitério Luziânia: Revs. Jean 

Carlos da Silva e Paulo Roberto Roriz Meireles; Presbitério Mato Grosso: Revs. 

José Drailton da Silva; Presb. Laércio Pereira de Araújo; Presbitério Rondônia: 

Revs. Élcio Passos e Joaquim Francisco Ribeiro Neto; Presbs. Eduardo Mutsuo 

Tomiyoshi e Rômulo Damasceno Corrêa; Sínodo Reverendo Jonas Dias 

Martins: Presbitério Londrina: Rev. Daniel Zemuner Barbosa e Ricardo Baracho 

dos Anjos; Presb. Odilon Alexandre Silveira Marques Pereira e Presbª. Sônia 

Regina Machado; Presbitério Norte do Paraná: Revs. Adilson Antônio Ribeiro e 

Renato Luís Reis; Presbs. Éder Luiz Ventura da Silva e Moacir Enos Rosa; 

Presbitério Paranaense: Revs. Ézio Silveira Bittencourt e Romio da Silva 

Cardoso; Presbs.: Antonio Orozimbo Filho e Célio Marques Luciano Gomes; 

Sínodo Meridional: Presbitério Catarinense: Rev. Roberto Monteiro Buriti e 

Revª. Gislaine Machado Neitsch; Presbitério dos Campos Gerais: Revs. Carlos 

Andrey Pulim Oliveira e Raul Lucena Caixeta; Presbs. André Trevisan Gabardo e 

Edison Maia; Presbitério Grande Florianópolis: Rev. Marcio Marques; Prtesb. 

Itamar Murback; Presbitério Sul do Paraná: Revs. Jean Carlos Selleti e Jefferson 



de Andrade; Presbs.: Melquisedec Neri Santos e Luiz Carlos Morosini; Sínodo 

Minas Gerais: Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. Reinaldo Mendes Júnior e 

Vitor Manuel Pereira da Silva Alves Correia; Presbs.: Mosart Ribeiro de Oliveira e 

Otacílio José de Assis; Presbitério Sul de Minas: Revs. Alex Sandro dos Santos 

e Carlos Roberto Pereira da Silva; Presbs.: Ailson Caixeta Leite e Geraldo Luciano 

dos Santos; Presbitério São Paulo-Minas: Revs. Itamar Pereira da Silva e João 

Batista de Souza; Presbs. Josias Pereira do Lago e Osmar Cristofolleti; Sínodo 

Nordeste: Presbitério Bahia: Revs. José Rômulo de Magalhães Filho e Nenrod 

Douglas de Oliveira Santos; Presbitério Nordeste: Revs. João Batista Amaral de 

Oliveira e Diego Alessandro da Silva Moura; Presbitério Pernambuco: Rev. 

Laércio Oscar da Silva Junior; Presbitério Sergipe: Rev. Alexsandro Rocha dos 

Santos; Presb. Marcos Messias Sales; Presbitério Sul da Bahia: Presb. Altair 

Dias Oliveira; Vale Sertão: Rev. Adriano da Silva; Presb. Cezar Rodrigues de 

Menezes; Sínodo Norte Paulistano: Presbitério Bandeirante: Revª. Shirley 

Maria dos Santos Proença e Rev. Antonio Sérgio Veja Vianna; Presbª. Sílvia Maria 

de Alvarenga Martins e Presb. Walter de Jesus Alves; Presbitério Freguesia: 

Rev. José Aparecido dos Santos; Presbª. Inailda Bicudo e Presb. Moacir Benvindo 

de Carvalho; Presbitério Santana: Rev. Émerson Ricardo Pereira dos Reis; 

Presb. Renato de Castro Ribeiro; Sínodo Ocidental: Presbitério Araraquarense: 

Rev. Giovanni Campagnuci Alecrim de Araújo; Presbª. Giselle Melocro Borelli; 

Presbitério Campinas: Revs. Amilton Sant’ana Moreira e Wellington Barboza de 

Camargo; Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Presbitério Noroeste Paulista: Revs. 

Antônio Carlos Alves e Antônio de Oliveira Faria; Presb. Durval Urbinatti; 

Presbitério Oeste: Rev. Joézer Crott Sanches e Osmair Martins Garcia; Presbs. 

Donisete Martins Ruiz e José Haylton Claudino; Presbitério Rio Preto: Revs. Dirk 

Timóteo Batista e Marcos Ferreira Lopes; Presb. Genessi de Souza Ramos; 

Sínodo Oeste Paulista: Presbitério Assis: Revs. Denis Silva Luciano Gomes e 

Juliano Sanchez Lopes; Presbs. Fabiano Augusto Sant’ana e Sigmar Alves 

Barbosa; Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. Elton Leandro da Silva e Joel 

Garcia Vieira; Presb. Edvander Santos Esteves e Presbª. Felícia Forte Sobrinha; 

Presbitério Presidente Prudente: Revs. Rodrigo Gasque Jordan e Wanderley 



José de Souza; Presbs. Josimar Soares e Renato Martins de Oliveira; Sínodo 

Osasco: Presbitério Carapicuíba: Revs. Augusto Navarro Dias e Carlos Eduardo 

Araújo; Presb. Ronaldo Dias de Andrade; Presbitério Novo Osasco: Revs. 

Wagner Roberto Mango e Márcio Alves Mota; Presb. Rubens Honório da Silva; 

Presbitério Osasco: Revs. Elizeu Fonda da Silva e Rev. Paulo César de Souza; 

Presb. Eduardo Gouvêa Mendonça; Sínodo Pantanal: Presbitério Campo 

Grande: Revs. Carlos Eduardo Cunha Nogueira e Oslei do Nascimento; 

Presbitério Conesul: Rev. Erivan Vieira de Araújo; Presbitério Mato Grosso do 

Sul: Rev. Robson Batista de Oliveira; Presb. Dalkarlos Aparecido Franco dos 

Santos; Presbitério Vale do Rio Aporé: Revs. Osmar Gomes e Rogério Severino 

Nunes; Sínodo Rio-São Paulo: Presbitério Fluminense: Rev. Cléber Coimbra 

Filho; Presbitério Rio de Janeiro: Revs. Samuel de Aguiar Campelo Junior e 

Rogério de Santana; Presbs. Jezer Barbosa e Odair Martins; Presbitério Rio Sul: 

Revs. Reginaldo de Almeida Ferro e Marcos Paulo de Oliveira; Presbitério Vale 

do Paraíba: Revs. Ernesto Aparecido Sossai e Natal Monteiro Ferreira; Presbs. 

Honélio Caetano Rodrigues e Valdir do Espirito Santo; Sínodo Setentrional: 

Presbitério Amazonas: Rev. José Andreze Nunes da Silva; Presbitério Ceará: 

Revª. Maria Cristina Moro Glória; Presbitério Leste do Ceará: Rev. Mardônio de 

Sousa Pereira; Presb. Francisco José Souza; Presbitério Norte: Revs. Cláudio 

Lísias Gonçalves Reis Silva e Valdir Mariano de Souza; Sínodo Sudoeste 

Paulista: Presbitério Botucatu: Rev. Clayton Leal da Silva e João Luiz Furtado; 

Presb. Celso Vieira; Presbitério Central Paulista: Revs. Kleuber Leal da Silva e 

Carlos Roberto Alves de Souza; Presbª. Neuza de Moraes Simon e Presb. Omar 

Augusto Leite Melo; Presbitério Marília: Rev. Antonio Marcos dos Santos e 

Marcos Kopeska Paraizo; Presb. João Carlos de Almeida Paes; Presbitério 

Ourinhos: Revs. Cleber Ferreira Arakaki de Souza e Marcos Gomes; Presbs. 

Neandro de Souza e Oswaldo Brito de Moraes; Sínodo Sul de São Paulo: 

Presbitério Itupararanga: Revs. Agnaldo Marcelo Silva Cianelli e Márcio Bortolli 

Carrara; Presbs. Dervírio de Oliveira Rosa e Rogério José Vieira; Presbitério 

Sorocaba: Rev. Edison Zemuner de Paula e José Corrêa Almeida; Presbs. 

Gerson de Melo e Jonadab Seabra; Presbitério Sul de São Paulo: Revs. Bruno 



Bueno Bressani e Ezequias Pires de Camargo; Sínodo São Paulo: Presbitério 

Leste Paulistano: Revs. Marcos Nunes da Silva e Roberto Viani; Presb. Reny de 

Oliveira; Presbitério Novo Leste Paulistano: Revs. Nilo Sérgio da Silva e 

Rodrigues dos Santos Almeida; Presbs. Ezequiel Almeida Bartolomeu e Paulo 

Francisco de Souza; Presbitério Paulistano: Revs.: Gilberto dos Santos 

Rodrigues e Osny Messo Honório; Presbitério São Paulo: Revs. Bruno Borges de 

Almeida e Daniel Souza Rosa; Presbs. João Marcos Severiano de Almeida e 

Ronaldo Madela; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presbitério Arapongas: Revs. 

Edson de Oliveira Casado Junior e Jayme Martins de Camargo Júnior; Presbs. 

Ronaldo Fernandes de Freitas e Waldomiro Ribeiro de Jesus; Presbitério 

Maringá: Revs. Sérgio Gini e Valdemar de Souza; Presbs. Dionísio Dias da Silva 

e Djalma Bastos Cesar; Presbitério Oeste do Paraná: Revs. Edy Francisco 

Machado e Tiago Alves Cintra Damião; Presb. Roney Márcio Pessoa. 

“QUORUM”: Havendo “quorum” com a presença de 114 ministros e 80 

presbíteros, totalizando 194 representantes e com a representação de todos os 

sínodos, o presidente declarou aberta a Segunda Sessão da 14ª Reunião 

Extraordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil, do Exercício 2015-2019. 

DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Roberto Mauro de Souza Castro, secretário geral e 

Rev. Aury Vieira Reinaldet, administrador geral, presb. Josué Francisco Dimário, 

tesoureiro geral, Rev. Mário Ademar Fava, assessor parlamentar, Rev. Kleber 

Nobre Queiroz e Presb. Sérgio Ferreira de Lima, Comissão Especial de Reforma 

dos Textos Legais. DEVOCIONAL: Foi dirigida pelo presidente, Rev. Áureo que 

parabenizou os pastores e pastoras da IPIB pelo seu dia. Em seguida o Rev. 

Valdemar, secretário pastoral também parabeniza os pastores e pastoras lendo o 

texto bíblico em Atos 20.24 e uma oração pelo Presb. Omar Augusto. LEITURA E 

APROVAÇÃO DA ATA: A ata da primeira sessão foi lida e aprovada. Passa-se a 

discussão e votação da reforma dos textos legais. HORÁRIO REGIMENTAL: 

Prorroga-se o horário regimental até o término das discussões e votação da 

matéria. SUSPENSÃO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 12h40 para o 

almoço com oração por Rev. Kleuber. REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi 

reiniciada às 14h. Retoma-se a discussão e votação da reforma dos textos legais. 



SUSPENSÃO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 18h para o jantar com 

oração por Rev. José Correia de Almeida. REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi 

reiniciada às 20h. Passa-se a apresentação do relatório financeiro pelo tesoureiro, 

presb. Josué Francisco Dimário, Doc. AG 03/16. O Rev. Áureo passa a 

presidência ao Rev. Agnaldo, 1º vice-presidente, para discutir a matéria. O Rev. 

João Luiz faz a leitura do relatório da comissão especial nomeada pela 57ª Comex 

da AG para apuração dos fatos que geraram déficit nos congressos Nitro e 

Pastores. Foi lida a decisão da Comex diante dos fatos apurados. Decisão: O 

plenário referendou a decisão da Comex da AG. ENCERRAMENTO: A sessão foi 

encerrada às 22h30 com oração por Presb. Dalkarlos. Para constar, eu, Rev. 

Marcos Nunes da Silva, 1º secretário, lavrei a presente ata e a assino juntamente 

com os demais membros da diretoria presentes a esta sessão. ------------------------- 

 

 

 

 

 

 

ATA DA TERCEIRA SESSÃO DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA  

ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL – EXERCÍCIO 2015 – 2019 

 

DATA, HORA E LOCAL: 03 de setembro de 2016, com início às 08h50, no Hotel 

Dan Inn Planalto, à Av. Cásper Líbero, 115, São Paulo, SP. PRESIDENTE: Rev. 

Áureo Rodrigues de Oliveira; SECRETÁRIO: Rev. Marcos Nunes da Silva. 

REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitério ABC: 

Revs. Pedro Teixeira Filho e Ricardo José Bento; Presbs. Moisés José de Lima e 

Sérgio paulo Oliveira Martins; Presbitério Ipiranga: Revs. Esny Cerene Soares e 

Jonas Furtado do Nascimento; Presbs. Ismael Cândido Mello; Ricardo Heulmuth 

Benedetti; Presbitério Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo Zanini Paes e 

Paulo José de Carvalho Pires; Presbs. João Batista Ribeiro de Barros e Debaldo 



Pereira Valverde; Sínodo Brasil Central: Presbitério Brasil Central: Revs.: 

Francys Resstel Del Hoiyo e Mário Henrique Rocha de Abreu; Presbitério Distrito 

Federal: Revs. Rui de Araújo Lobo e Ézio Martins de Lima; Presbs. Marcos 

Aurélio Alves Jorge e Osmar Pereira Braga; Presbitério Luziânia: Revs. Jean 

Carlos da Silva e Paulo Roberto Roriz Meireles; Presbitério Mato Grosso: Revs. 

José Drailton da Silva; Presb. Laércio Pereira de Araújo; Presbitério Rondônia: 

Revs. Élcio Passos e Joaquim Francisco Ribeiro Neto; Presbs. Eduardo Mutsuo 

Tomiyoshi e Rômulo Damasceno Corrêa; Sínodo Reverendo Jonas Dias 

Martins: Presbitério Londrina: Rev. Daniel Zemuner Barbosa e Ricardo Baracho 

dos Anjos; Presb. Odilon Alexandre Silveira Marques Pereira e Presbª. Sônia 

Regina Machado; Presbitério Norte do Paraná: Revs. Adilson Antônio Ribeiro e 

Renato Luís Reis; Presbs. Éder Luiz Ventura da Silva e Moacir Enos Rosa; 

Presbitério Paranaense: Revs. Ézio Silveira Bittencourt e Romio da Silva 

Cardoso; Presbs.: Antonio Orozimbo Filho e Célio Marques Luciano Gomes; 

Sínodo Meridional: Presbitério Catarinense: Rev. Roberto Monteiro Buriti e 

Revª. Gislaine Machado Neitsch; Presbitério dos Campos Gerais: Revs. Carlos 

Andrey Pulim Oliveira e Raul Lucena Caixeta; Presbs. André Trevisan Gabardo e 

Edison Maia; Presbitério Grande Florianópolis: Rev. Marcio Marques; Prtesb. 

Itamar Murback; Presbitério Sul do Paraná: Revs. Jean Carlos Selleti e Jefferson 

de Andrade; Presbs.: Melquisedec Neri Santos e Luiz Carlos Morosini; Sínodo 

Minas Gerais: Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. Reinaldo Mendes Júnior e 

Vitor Manuel Pereira da Silva Alves Correia; Presbs.: Mosart Ribeiro de Oliveira e 

Otacílio José de Assis; Presbitério Sul de Minas: Revs. Alex Sandro dos Santos 

e Carlos Roberto Pereira da Silva; Presbs.: Ailson Caixeta Leite e Geraldo Luciano 

dos Santos; Presbitério São Paulo-Minas: Revs. Itamar Pereira da Silva e João 

Batista de Souza; Presbs. Josias Pereira do Lago e Osmar Cristofolleti; Sínodo 

Nordeste: Presbitério Bahia: Revs. José Rômulo de Magalhães Filho e Nenrod 

Douglas de Oliveira Santos; Presbitério Nordeste: Revs. João Batista Amaral de 

Oliveira e Diego Alessandro da Silva Moura; Presbitério Pernambuco: Rev. 

Laércio Oscar da Silva Junior; Presbitério Sergipe: Rev. Alexsandro Rocha dos 

Santos; Presb. Marcos Messias Sales; Presbitério Sul da Bahia: Presb. Altair 



Dias Oliveira; Vale Sertão: Rev. Adriano da Silva; Presb. Cezar Rodrigues de 

Menezes; Sínodo Norte Paulistano: Presbitério Bandeirante: Revª. Shirley 

Maria dos Santos Proença e Rev. Antonio Sérgio Veja Vianna; Presbª. Sílvia Maria 

de Alvarenga Martins e Presb. Walter de Jesus Alves; Presbitério Freguesia: 

Rev. José Aparecido dos Santos; Presbª. Inailda Bicudo e Presb. Moacir Benvindo 

de Carvalho; Presbitério Santana: Rev. Émerson Ricardo Pereira dos Reis; 

Presb. Renato de Castro Ribeiro; Sínodo Ocidental: Presbitério Araraquarense: 

Rev. Giovanni Campagnuci Alecrim de Araújo; Presbª. Giselle Melocro Borelli; 

Presbitério Campinas: Revs. Amilton Sant’ana Moreira e Wellington Barboza de 

Camargo; Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Presbitério Noroeste Paulista: Revs. 

Antônio Carlos Alves e Antônio de Oliveira Faria; Presb. Durval Urbinatti; 

Presbitério Oeste: Rev. Joézer Crott Sanches e Osmair Martins Garcia; Presbs. 

Donisete Martins Ruiz e José Haylton Claudino; Presbitério Rio Preto: Revs. Dirk 

Timóteo Batista e Marcos Ferreira Lopes; Presb. Genessi de Souza Ramos; 

Sínodo Oeste Paulista: Presbitério Assis: Revs. Denis Silva Luciano Gomes e 

Juliano Sanchez Lopes; Presbs. Fabiano Augusto Sant’ana e Sigmar Alves 

Barbosa; Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. Elton Leandro da Silva e Joel 

Garcia Vieira; Presb. Edvander Santos Esteves e Presbª. Felícia Forte Sobrinha; 

Presbitério Presidente Prudente: Revs. Rodrigo Gasque Jordan e Wanderley 

José de Souza; Presbs. Josimar Soares e Renato Martins de Oliveira; Sínodo 

Osasco: Presbitério Carapicuíba: Revs. Augusto Navarro Dias e Carlos Eduardo 

Araújo; Presb. Ronaldo Dias de Andrade; Presbitério Novo Osasco: Revs. 

Wagner Roberto Mango e Márcio Alves Mota; Presb. Rubens Honório da Silva; 

Presbitério Osasco: Revs. Elizeu Fonda da Silva e Rev. Paulo César de Souza; 

Presb. Eduardo Gouvêa Mendonça; Sínodo Pantanal: Presbitério Campo 

Grande: Revs. Carlos Eduardo Cunha Nogueira e Oslei do Nascimento; 

Presbitério Conesul: Rev. Erivan Vieira de Araújo; Presbitério Mato Grosso do 

Sul: Rev. Robson Batista de Oliveira; Presb. Dalkarlos Aparecido Franco dos 

Santos; Presbitério Vale do Rio Aporé: Revs. Osmar Gomes e Rogério Severino 

Nunes; Sínodo Rio-São Paulo: Presbitério Fluminense: Rev. Cléber Coimbra 

Filho; Presbitério Rio de Janeiro: Revs. Samuel de Aguiar Campelo Junior e 



Rogério de Santana; Presbs. Jezer Barbosa e Odair Martins; Presbitério Rio Sul: 

Revs. Reginaldo de Almeida Ferro e Marcos Paulo de Oliveira; Presbitério Vale 

do Paraíba: Revs. Ernesto Aparecido Sossai e Natal Monteiro Ferreira; Presbs. 

Honélio Caetano Rodrigues e Valdir do Espirito Santo; Sínodo Setentrional: 

Presbitério Amazonas: Rev. José Andreze Nunes da Silva; Presbitério Ceará: 

Revª. Maria Cristina Moro Glória; Presbitério Leste do Ceará: Rev. Mardônio de 

Sousa Pereira; Presb. Francisco José Souza; Presbitério Norte: Revs. Cláudio 

Lísias Gonçalves Reis Silva e Valdir Mariano de Souza; Sínodo Sudoeste 

Paulista: Presbitério Botucatu: Rev. Clayton Leal da Silva e João Luiz Furtado; 

Presb. Celso Vieira; Presbitério Central Paulista: Revs. Kleuber Leal da Silva e 

Carlos Roberto Alves de Souza; Presbª. Neuza de Moraes Simon e Presb. Omar 

Augusto Leite Melo; Presbitério Marília: Rev. Antonio Marcos dos Santos e 

Marcos Kopeska Paraizo; Presb. João Carlos de Almeida Paes; Presbitério 

Ourinhos: Revs. Cleber Ferreira Arakaki de Souza e Marcos Gomes; Presbs. 

Neandro de Souza e Oswaldo Brito de Moraes; Sínodo Sul de São Paulo: 

Presbitério Itupararanga: Revs. Agnaldo Marcelo Silva Cianelli e Márcio Bortolli 

Carrara; Presbs. Dervírio de Oliveira Rosa e Rogério José Vieira; Presbitério 

Sorocaba: Rev. Edison Zemuner de Paula e José Corrêa Almeida; Presbs. 

Gerson de Melo e Jonadab Seabra; Presbitério Sul de São Paulo: Revs. Bruno 

Bueno Bressani e Ezequias Pires de Camargo; Sínodo São Paulo: Presbitério 

Leste Paulistano: Revs. Marcos Nunes da Silva e Roberto Viani; Presb. Reny de 

Oliveira; Presbitério Novo Leste Paulistano: Revs. Nilo Sérgio da Silva e 

Rodrigues dos Santos Almeida; Presbs. Ezequiel Almeida Bartolomeu e Paulo 

Francisco de Souza; Presbitério Paulistano: Revs.: Gilberto dos Santos 

Rodrigues e Osny Messo Honório; Presbitério São Paulo: Revs. Bruno Borges de 

Almeida e Daniel Souza Rosa; Presbs. João Marcos Severiano de Almeida e 

Ronaldo Madela; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presbitério Arapongas: Revs. 

Edson de Oliveira Casado Junior e Jayme Martins de Camargo Júnior; Presbs. 

Ronaldo Fernandes de Freitas e Waldomiro Ribeiro de Jesus; Presbitério 

Maringá: Revs. Sérgio Gini e Valdemar de Souza; Presbs. Dionísio Dias da Silva 

e Djalma Bastos Cesar; Presbitério Oeste do Paraná: Revs. Edy Francisco 



Machado e Tiago Alves Cintra Damião; Presb. Roney Márcio Pessoa. 

“QUORUM”: Havendo “quorum” com a presença de 114 ministros e 80 

presbíteros, totalizando 194 representantes e com a representação de todos os 

sínodos, o presidente declarou aberta a Terceira Sessão da 14ª Reunião 

Extraordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil, do Exercício 2015-2019 com 

uma oração por Rev. Marcio Marques. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Roberto 

Mauro de Souza Castro, secretário geral e Rev. Aury Vieira Reinaldet, 

administrador geral, Rev. Mário Ademar Fava, assessor parlamentar, Rev. Kleber 

Nobre Queiroz e Presb. Sérgio Ferreira de Lima, Comissão Especial de Reforma 

dos Textos Legais.  Retoma-se a discussão e votação da reforma dos textos 

legais. SUSPENSÃO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 12h30 para o 

almoço com oração por Presb. Itamar Murbach. REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão 

foi reiniciada às 14h. Retoma-se as discussões e votação da reforma dos textos 

legais. SUSPENSÃO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 18h para o jantar 

com oração por Rev. Ézio Bitencour. REPRESENTAÇÃO SINODAL: O plenário 

autorizou a saída dos representantes do Presbitério de Norte do Paraná, Revs. 

Renato Reis, Adilson, Presbs. Eder e Moacir e também a delegação do Presbitério 

de Londrina: Revs. Ricardo, Daniel, Presbª. Sônia e Presb. Odilon. REINÍCIO DA 

SESSÃO: A sessão foi reiniciada às 20h. Passa-se as discussões e votação da 

reforma dos textos legais. Decisão: Nomear uma Comissão Especial para analisar 

o impedimento da participação à Ceia do Senhor por membros em disciplina 

(Código Disciplinar Artigo 11, Inciso II) apresentando o parecer na próxima reunião 

ordinária da Assembleia Geral. ENCERRAMENTO: A terceira sessão foi 

encerrada às 22h30 com oração por Rev. Tiago Damião. Para constar, eu, Rev. 

Marcos Nunes da Silva, 1º secretário, lavrei a presente ata e a assino juntamente 

com os demais membros da diretoria presentes a esta sessão. ------------------------- 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ATA DA QUARTA SESSÃO DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA  

ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL - EXERCÍCIO 2015 - 2019 

 

DATA, HORA E LOCAL: 04 de setembro de 2016, com início às 08h50, no Hotel 

Dan Inn Planalto, à Av. Cásper Líbero, 115, São Paulo, SP. PRESIDENTE: Rev. 

Áureo Rodrigues de Oliveira; SECRETÁRIO: Rev. Marcos Nunes da Silva. 

REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presbitério ABC: 

Revs. Pedro Teixeira Filho e Ricardo José Bento; Presbs. Moisés José de Lima e 

Sérgio paulo Oliveira Martins; Presbitério Ipiranga: Revs. Esny Cerene Soares e 

Jonas Furtado do Nascimento; Presbs. Ismael Cândido Mello; Ricardo Heulmuth 

Benedetti; Presbitério Litoral Paulista: Revs. Helinton Rodrigo Zanini Paes e 

Paulo José de Carvalho Pires; Presbs. João Batista Ribeiro de Barros e Debaldo 

Pereira Valverde; Sínodo Brasil Central: Presbitério Brasil Central: Revs.: 

Francys Resstel Del Hoiyo e Mário Henrique Rocha de Abreu; Presbitério Distrito 

Federal: Revs. Rui de Araújo Lobo e Ézio Martins de Lima; Presbs. Marcos 

Aurélio Alves Jorge e Osmar Pereira Braga; Presbitério Luziânia: Revs. Jean 

Carlos da Silva e Paulo Roberto Roriz Meireles; Presbitério Mato Grosso: Revs. 

José Drailton da Silva; Presb. Laércio Pereira de Araújo; Presbitério Rondônia: 

Revs. Élcio Passos e Joaquim Francisco Ribeiro Neto; Presbs. Eduardo Mutsuo 

Tomiyoshi e Rômulo Damasceno Corrêa; Sínodo Reverendo Jonas Dias 

Martins: Presbitério Paranaense: Revs. Ézio Silveira Bittencourt e Romio da 

Silva Cardoso; Presbs.: Antonio Orozimbo Filho e Célio Marques Luciano Gomes; 

Sínodo Meridional: Presbitério Catarinense: Rev. Roberto Monteiro Buriti e 

Revª. Gislaine Machado Neitsch; Presbitério dos Campos Gerais: Revs. Carlos 



Andrey Pulim Oliveira e Raul Lucena Caixeta; Presbs. André Trevisan Gabardo e 

Edison Maia; Presbitério Grande Florianópolis: Rev. Marcio Marques; Prtesb. 

Itamar Murback; Presbitério Sul do Paraná: Revs. Jean Carlos Selleti e Jefferson 

de Andrade; Presbs.: Melquisedec Neri Santos e Luiz Carlos Morosini; Sínodo 

Minas Gerais: Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. Reinaldo Mendes Júnior e 

Vitor Manuel Pereira da Silva Alves Correia; Presbs.: Mosart Ribeiro de Oliveira e 

Otacílio José de Assis; Presbitério Sul de Minas: Revs. Alex Sandro dos Santos 

e Carlos Roberto Pereira da Silva; Presbs.: Ailson Caixeta Leite e Geraldo Luciano 

dos Santos; Presbitério São Paulo-Minas: Revs. Itamar Pereira da Silva e João 

Batista de Souza; Presbs. Josias Pereira do Lago e Osmar Cristofolleti; Sínodo 

Nordeste: Presbitério Bahia: Revs. José Rômulo de Magalhães Filho e Nenrod 

Douglas de Oliveira Santos; Presbitério Nordeste: Revs. João Batista Amaral de 

Oliveira e Diego Alessandro da Silva Moura; Presbitério Pernambuco: Rev. 

Laércio Oscar da Silva Junior; Presbitério Sergipe: Rev. Alexsandro Rocha dos 

Santos; Presb. Marcos Messias Sales; Presbitério Sul da Bahia: Presb. Altair 

Dias Oliveira; Vale Sertão: Rev. Adriano da Silva; Presb. Cezar Rodrigues de 

Menezes; Sínodo Norte Paulistano: Presbitério Bandeirante: Revª. Shirley 

Maria dos Santos Proença e Rev. Antonio Sérgio Veja Vianna; Presbª. Sílvia Maria 

de Alvarenga Martins e Presb. Walter de Jesus Alves; Presbitério Freguesia: 

Rev. José Aparecido dos Santos; Presbª. Inailda Bicudo e Presb. Moacir Benvindo 

de Carvalho; Presbitério Santana: Rev. Émerson Ricardo Pereira dos Reis; 

Presb. Renato de Castro Ribeiro; Sínodo Ocidental: Presbitério Araraquarense: 

Rev. Giovanni Campagnuci Alecrim de Araújo; Presbª. Giselle Melocro Borelli; 

Presbitério Campinas: Revs. Amilton Sant’ana Moreira e Wellington Barboza de 

Camargo; Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Presbitério Noroeste Paulista: Revs. 

Antônio Carlos Alves e Antônio de Oliveira Faria; Presb. Durval Urbinatti; 

Presbitério Oeste: Rev. Joézer Crott Sanches e Osmair Martins Garcia; Presbs. 

Donisete Martins Ruiz e José Haylton Claudino; Presbitério Rio Preto: Revs. Dirk 

Timóteo Batista e Marcos Ferreira Lopes; Presb. Genessi de Souza Ramos; 

Sínodo Oeste Paulista: Presbitério Assis: Revs. Denis Silva Luciano Gomes e 

Juliano Sanchez Lopes; Presbs. Fabiano Augusto Sant’ana e Sigmar Alves 



Barbosa; Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. Elton Leandro da Silva e Joel 

Garcia Vieira; Presb. Edvander Santos Esteves e Presbª. Felícia Forte Sobrinha; 

Presbitério Presidente Prudente: Revs. Rodrigo Gasque Jordan e Wanderley 

José de Souza; Presbs. Josimar Soares e Renato Martins de Oliveira; Sínodo 

Osasco: Presbitério Carapicuíba: Revs. Augusto Navarro Dias e Carlos Eduardo 

Araújo; Presb. Ronaldo Dias de Andrade; Presbitério Novo Osasco: Revs. 

Wagner Roberto Mango e Márcio Alves Mota; Presb. Rubens Honório da Silva; 

Presbitério Osasco: Revs. Elizeu Fonda da Silva e Rev. Paulo César de Souza; 

Presb. Eduardo Gouvêa Mendonça; Sínodo Pantanal: Presbitério Campo 

Grande: Revs. Carlos Eduardo Cunha Nogueira e Oslei do Nascimento; 

Presbitério Conesul: Rev. Erivan Vieira de Araújo; Presbitério Mato Grosso do 

Sul: Rev. Robson Batista de Oliveira; Presb. Dalkarlos Aparecido Franco dos 

Santos; Presbitério Vale do Rio Aporé: Revs. Osmar Gomes e Rogério Severino 

Nunes; Sínodo Rio-São Paulo: Presbitério Fluminense: Rev. Cléber Coimbra 

Filho; Presbitério Rio de Janeiro: Revs. Samuel de Aguiar Campelo Junior e 

Rogério de Santana; Presbs. Jezer Barbosa e Odair Martins; Presbitério Rio Sul: 

Revs. Reginaldo de Almeida Ferro e Marcos Paulo de Oliveira; Presbitério Vale 

do Paraíba: Revs. Ernesto Aparecido Sossai e Natal Monteiro Ferreira; Presbs. 

Honélio Caetano Rodrigues e Valdir do Espirito Santo; Sínodo Setentrional: 

Presbitério Amazonas: Rev. José Andreze Nunes da Silva; Presbitério Ceará: 

Revª. Maria Cristina Moro Glória; Presbitério Leste do Ceará: Rev. Mardônio de 

Sousa Pereira; Presb. Francisco José Souza; Presbitério Norte: Revs. Cláudio 

Lísias Gonçalves Reis Silva e Valdir Mariano de Souza; Sínodo Sudoeste 

Paulista: Presbitério Botucatu: Rev. Clayton Leal da Silva e João Luiz Furtado; 

Presb. Celso Vieira; Presbitério Central Paulista: Revs. Kleuber Leal da Silva e 

Carlos Roberto Alves de Souza; Presbª. Neuza de Moraes Simon e Presb. Omar 

Augusto Leite Melo; Presbitério Marília: Rev. Antonio Marcos dos Santos e 

Marcos Kopeska Paraizo; Presb. João Carlos de Almeida Paes; Presbitério 

Ourinhos: Revs. Cleber Ferreira Arakaki de Souza e Marcos Gomes; Presbs. 

Neandro de Souza e Oswaldo Brito de Moraes; Sínodo Sul de São Paulo: 

Presbitério Itupararanga: Revs. Agnaldo Marcelo Silva Cianelli e Márcio Bortolli 



Carrara; Presbs. Dervírio de Oliveira Rosa e Rogério José Vieira; Presbitério 

Sorocaba: Rev. Edison Zemuner de Paula e José Corrêa Almeida; Presbs. 

Gerson de Melo e Jonadab Seabra; Presbitério Sul de São Paulo: Revs. Bruno 

Bueno Bressani e Ezequias Pires de Camargo; Sínodo São Paulo: Presbitério 

Leste Paulistano: Revs. Marcos Nunes da Silva e Roberto Viani; Presb. Reny de 

Oliveira; Presbitério Novo Leste Paulistano: Revs. Nilo Sérgio da Silva e 

Rodrigues dos Santos Almeida; Presbs. Ezequiel Almeida Bartolomeu e Paulo 

Francisco de Souza; Presbitério Paulistano: Revs.: Gilberto dos Santos 

Rodrigues e Osny Messo Honório; Presbitério São Paulo: Revs. Bruno Borges de 

Almeida e Daniel Souza Rosa; Presbs. João Marcos Severiano de Almeida e 

Ronaldo Madela; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presbitério Arapongas: Revs. 

Edson de Oliveira Casado Junior e Jayme Martins de Camargo Júnior; Presbs. 

Ronaldo Fernandes de Freitas e Waldomiro Ribeiro de Jesus; Presbitério 

Maringá: Revs. Sérgio Gini e Valdemar de Souza; Presbs. Dionísio Dias da Silva 

e Djalma Bastos Cesar; Presbitério Oeste do Paraná: Revs. Edy Francisco 

Machado e Tiago Alves Cintra Damião; Presb. Roney Márcio Pessoa. 

AUSENTES: Presbitério Norte do Paraná e Presbitério de Londrina “QUORUM”: 

Havendo “quorum” com a presença de 110 ministros e 76 presbíteros, totalizando 

186 representantes e com a representação de todos os sínodos, o presidente 

declarou aberta a quarta Sessão da 14ª Reunião Extraordinária da Assembleia 

Geral da IPI do Brasil, do Exercício 2015-2019 com uma oração por Rev. Carlos 

Pulin. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Roberto Mauro de Souza Castro, secretário 

geral, Rev. Aury Vieira Reinaldet, administrador geral, Rev. Kleber Nobre Queiroz 

e Presb. Sérgio Ferreira de Lima, Comissão Especial de Reforma dos Textos 

Legais. Retoma-se a discussão e votação da reforma dos textos legais. LEITURA 

E APROVAÇÃO DA ATA: As atas da Segunda e Terceira sessões foram lidas e 

aprovadas. Passa-se a discussão e votação da reforma dos textos legais. 

REPRESENTAÇÃO SINODAL: Às 10h, o plenário autoriza a saída dos 

representantes do Presbitério do Distrito Federal, Revs. Rui Lobo e Ézio Martins, 

Presbs. Marcos Aurélio e Osmar Pereira. Em relação a prescrição de falta e 

ressarcimento de despesas processuais, decide: Nomear uma comissão especial 



para analisar o assunto e apresentar seu parecer na próxima Assembleia Geral 

Ordinária. REPRESENTAÇÃO SINODAL: Às 11h15, o plenário autoriza a saída 

dos representantes do Presbitério Paranaense, Revs. Romio, Ézio Bitencour, 

Prebs. Antonio Orozimbo e Célio Marques e Presbitério Arapongas: Revs. Jaime, 

Edson Casado, Presbs. Waldomiro e Ronaldo. DECISÃO: Aprovada a reforma 

dos textos legais, que deverão ser baixados aos presbitérios para posterior 

aprovação e homologação da próxima Assembleia Geral, conforme seguem: 

CONSTITUIÇÃO DA IPI DO BRASIL: “TÍTULO I - Da Igreja - Capítulo I - 

Disposições Preliminares - Art. 1º - A Igreja Presbiteriana Independente do 

Brasil é um ramo do Cristianismo que se governa, sustenta e propaga por si 

mesmo. Art. 2º - A Igreja tem como regra única e infalível de fé e prática as 

Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos, 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 

cultuar e glorificar a Deus, proclamar o Evangelho de Cristo, promover o seu 

Reino, o ensino e a prática das Sagradas Escrituras, o aperfeiçoamento da vida 

cristã e da condição humana. Art. 4º - A Igreja reconhece como ramos legítimos 

do Cristianismo todas as comunhões eclesiásticas que mantêm a vida dos 

sacramentos, a virtude da fé cristã e a integridade do ensino das Sagradas 

Escrituras, do Antigo e Novo Testamentos, tendo-as como única regra de fé e 

prática. Art. 5º - A Igreja tem como princípio distintivo o reconhecimento da 

incompatibilidade entre a fé cristã e a maçonaria. Capítulo II - Da Comunhão 

Presbiteriana - Art. 6º - A comunhão presbiteriana é uma federação de igrejas 

locais que, embora tenham personalidade jurídica própria, estão jurisdicionadas 

aos concílios a que pertencem, sem vínculo de coordenação e de subordinação 

civil. 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, sendo de 

ordem e de jurisdição. § 1º - Autoridade de ordem é a exercida pelos oficiais, 

individual e administrativamente, no ensino, na celebração de ofícios religiosos, na 

restauração do ser humano e na beneficência. § 2º - Autoridade de jurisdição é a 



exercida coletivamente por oficiais, em concílios, nas esferas administrativa, 

legislativa, disciplinar, doutrinária e litúrgica. Capítulo III - Da Igreja Local - Art. 9º 

- Uma igreja local é constituída de cristãos professos admitidos regularmente, 

juntamente com seus filhos e dependentes legais batizados, menores ou 

mentalmente incapazes, em número ilimitado, de ambos os sexos, de qualquer 

nacionalidade ou condição social, que aceitam voluntariamente as suas doutrinas, 

seu sistema de governo e sua disciplina, para os fins definidos no Art. 3º. Art. 10 - 

Um grupo de membros de igreja local, que se reúne regularmente fora da sede, 

constitui uma Congregação, sob autoridade do Conselho. Parágrafo único - Os 

Presbitérios poderão organizar Congregações, por iniciativa própria ou por 

solicitação do órgão de missões da IPIB. Art. 11 - A organização de uma igreja 

local é determinada pelo Presbitério, mediante pedido, convenientemente 

justificado, feito pelos pretendentes, por intermédio do respectivo Conselho. 

Parágrafo único - Uma Congregação será organizada em igreja, quando oferecer 

condições de estabilidade quanto ao número de membros, comprovar 

autossuficiência financeira e dispuser de membros aptos para exercerem o 

oficialato. Art. 12 - Uma igreja local tem como oficiais: pastor(es), presbítero(s) e 

diácono(s), sendo que a autoridade de jurisdição reside no Conselho. Art. 13 - A 

Assembleia da Igreja será constituída somente pelos seus membros professos, 

em plena comunhão e pelo pastor titular designado pelo Presbitério e reunir-se-á a 

fim de exercer os seus direitos, a saber: I - eleger oficiais; II - pedir exoneração de 

presbíteros e de diáconos; III - pedir a dissolução das relações pastorais; IV - 

julgar o relatório financeiro e as contas do Conselho e ouvir as informações do 

movimento geral eclesiástico; V - decidir sobre aquisição, alienação e oneração de 

imóveis; VI - deliberar sobre a sua constituição em pessoa jurídica e aprovar o seu 

Estatuto. Art. 14 - A Assembleia da igreja local reúne-se: I - Ordinariamente, pelo 

menos uma vez por ano, para: a) ouvir o relatório do movimento financeiro da 

tesouraria e do movimento geral eclesiástico da igreja; b) nomear uma Comissão 

de Exame de Contas, fixando-lhe prazo para apresentação do devido parecer; c) 

julgar as contas do Conselho. II- Extraordinariamente, para as demais matérias 

especificadas no Art. 13, quando o Conselho decidir convocar ou quando a ele for 



apresentado requerimento subscrito por membros em número igual ao 

estabelecido para o quórum. Parágrafo único - Nas reuniões extraordinárias só 

podem ser tratados os assuntos que as tiverem motivado, os quais devem ser 

claramente indicados na convocação. Art. 15 - As igrejas deverão adquirir 

personalidade jurídica, elaborando e aprovando o estatuto, que será submetido ao 

exame do Presbitério para verificar se estão satisfeitas as exigências 

estabelecidas pela Constituição e Lei Complementar da IPIB. Art. 16 - Uma igreja 

local somente pode ser dissolvida por decisão do Presbitério, que providenciará as 

medidas necessárias para sua liquidação e extinção da personalidade jurídica. 

TÍTULO II - DOS MEMBROS - Capítulo I - Disposições Preliminares. Art. 17 - 

São membros de uma igreja local as pessoas batizadas, regularmente admitidas 

em seu rol, e o pastor titular designado pelo Presbitério. Capítulo II - Dos direitos 

e deveres - Art. 18 - São direitos dos membros: I - receber os sacramentos, 

observadas as Ordenações Litúrgicas; II - participar da Assembleia da igreja; III - 

votar e ser votado, observado o disposto nos artigos 28 e 33 bem como o disposto 

na Lei Complementar; IV - participar dos cultos e de atividades espirituais, sociais, 

recreativas e culturais; V - receber instrução religiosa, orientação e assistência 

espiritual. § 1º - Os direitos mencionados nos incisos “I”, “II” e “III” podem ser 

suspensos: a) por sentença disciplinar; b) por medida administrativa, quando o 

Conselho chegar à conclusão que o membro, embora moralmente inculpável, não 

conserva mais a fé professada, ou que se enquadre no Art. 22, inciso V. § 2º - Os 

direitos dos membros não professos são os constantes nos incisos I, IV e V. Art. 

19 - São deveres dos membros da Igreja: I - viver de acordo com a doutrina e 

prática das Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos; II - 

testemunhar e propagar a Fé Cristã; III - sustentar moral e financeiramente a 

Igreja e suas instituições; IV - participar ativamente da vida eclesiástica; V - 

submeter-se à autoridade da Igreja; VI - apresentar ao batismo seus filhos e 

dependentes legais menores; VII - participar da Assembleia; VIII - cumprir as 

demais normas legais da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil.§ 1º - Os 

incisos VI e VII não se aplicam aos membros não professos. § 2º - O pastor se 

submete à autoridade do Presbitério. Capítulo III - Da Admissão - Art. 20 - A 



admissão ao rol de membros professos faz-se mediante: I - profissão de fé, para 

os que tiverem sido batizados na infância; II - profissão de fé e batismo; III - 

transferência ou jurisdição sobre os que vierem de outras comunhões 

reconhecidas (Art. 4º); IV - reabilitação dos que houverem sido excluídos da Igreja, 

por sentença disciplinar ou medida administrativa; V - por decisão do Presbitério: 

a) em casos de deposição de ministro, nos termos do § 1º do Art. 44; b) em casos 

de designação para o pastorado da igreja. c) em caso de dissolução de igrejas. 

Parágrafo único - Não serão arroladas as pessoas que pertençam à maçonaria ou 

a qualquer sociedade esotérica. Art. 21 - A admissão ao rol de membros não 

professos faz-se por meio de: I - batismo; II - transferência dos pais ou 

responsáveis legais; III - jurisdição assumida sobre os pais ou responsáveis legais, 

desde que tenham sido batizados. Capítulo IV - Da Demissão - Art. 22 - A 

demissão do rol de membros professos dá-se por: I - renúncia expressa da 

jurisdição eclesiástica; II - transferência para outra igreja; III - jurisdição assumida 

por outra igreja; IV - ordenação para o sagrado ministério; V - abandono das 

atividades eclesiásticas por mais de um ano; VI - exclusão disciplinar; VII - por 

medida administrativa, quando o Conselho chegar à conclusão que o membro, 

embora moralmente inculpável, não conserva mais a fé professada; VIII – 

falecimento; IX - dissolução das relações pastorais. Parágrafo único - Não se 

admite renúncia e nem se concede transferência aos que estiverem sob processo 

ou disciplina. Art. 23 - A demissão do rol de membros não professos dá-se por: I - 

profissão de fé; II - maioridade; III - demissão dos pais ou responsáveis legais 

pelos motivos mencionados no Art. 22, incisos I, II, III, V, VI e VII; IV – falecimento. 

TÍTULO III - DOS OFICIAIS - Capítulo I - Disposições Preliminares - Art. 24 - 

As atividades da igreja constituem-se de pregação, ensino, governo, disciplina, 

beneficência e administração de sacramentos, e os oficiais que as exercem são: I 

- presbíteros docentes ou ministros; II - presbíteros regentes ou presbíteros; III - 

diáconos. Parágrafo Único - Os ofícios são perpétuos, mas suas funções, 

temporárias. Art. 25 - Vocação ordinária para um ofício na igreja é o chamado 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. 26 - 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. 27 - 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 Presbiterato - Art. 28 - 

Presbíteros são os representantes imediatos dos fiéis, eleitos pela Assembleia, 

dentre seus membros, podendo a escolha recair sobre homens ou mulheres que, 

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. 29 - O presbítero será 

eleito, em escrutínio secreto (Art. 13, I), conforme disposto na Lei Complementar. 

Parágrafo único - 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. 30 - Compete ao presbítero: I - 

diligenciar por levar ao conhecimento do Conselho os males que não puder 

corrigir; II - auxiliar o pastor no trabalho de visitas; III - instruir os novos 

convertidos, consolar os aflitos e velar pelos fiéis; IV - orar com os crentes e por 

eles; V - informar o pastor dos casos de doenças e aflições, bem como de outros 

que possam carecer de sua especial atenção; VI - distribuir os elementos da Santa 

Ceia; VII - impetrar a bênção, conforme disposto nas Ordenações Litúrgicas; VIII - 

participar da ordenação de oficiais; IX - representar o Conselho junto ao 

Presbitério; X - representar o Presbitério junto ao Sínodo e à  Assembleia Geral. 

Art. 31 - Nos concílios, os presbíteros têm autoridade igual à dos ministros. Art. 

32 - As funções do presbítero cessam por término do seu mandato ou por 

deliberação do Conselho nos seguintes casos: I - despojamento por exoneração 

disciplinar ou administrativa, observado o devido processo legal; II - exoneração a 

pedido do interessado; III - exoneração pedida pela Assembleia; IV - renúncia 

expressa do ofício; V - mudança de endereço que impossibilite o exercício das 

funções; VI - ausência injustificada por mais de seis meses às reuniões do 

Conselho ou às atividades regulares da igreja; VII - Demissão do rol de membros. 



Capítulo III - Do Diaconato - Art. 33 - Diáconos são oficiais eleitos pela 

Assembleia, podendo a escolha recair sobre homens e mulheres consistindo o seu 

ministério especialmente: I - na manutenção da ordem e reverência no templo e 

em suas dependências; II - na visitação a enfermos e abandonados; III - na 

assistência a órfãos, viúvas, idosos e necessitados; IV - no estabelecimento de 

programas sociais, mediante aprovação do Conselho; V - no desempenho de 

outras funções administrativas atribuídas pelo Conselho. Art. 34 - Os diáconos 

constituem, para o desempenho de suas atribuições, o Ministério de Ação Social e 

Diaconia, subordinado ao Conselho, conforme disposto na Lei Complementar. Art. 

35 - A eleição, ordenação, investidura e dissolução das funções do diácono 

efetuam-se, mutatis mutandis, na forma estabelecida pelos Artigos 29 e 32. 

CAPÍTULO IV - Do Ministro - Seção I - Disposições Preliminares - Art. 36 - 

Ministro é um oficial ordenado pela Igreja para dedicar-se ao exercício de suas 

funções eclesiásticas. § 1º - Para o ofício de ministro podem ser ordenados 

homens ou mulheres. § 2º - São funções privativas do ministro: a) celebração do 

casamento religioso com efeito civil; b) supervisão da liturgia; c) ministração dos 

sacramentos. Art. 37 - 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, bem conceituado e de comprovada piedade e consagração. Parágrafo 

único: As áreas de atuação do ministro, conforme disposto na Lei Complementar, 

são: a) ministério pastoral; b) ministério da docência teológica; c) ministério da 

educação cristã; d) ministério missionário; e) ministério da música; f) ministério da 

diaconia e g) ministério da capelania. Art. 38 - Nenhuma função será atribuída ao 

ministro sem o seu consentimento. Art. 39 - Ao ministro, o Presbitério poderá 

conceder disponibilidade ativa e licença, conforme disposto na Lei Complementar. 

Art. 40 - As etapas para a ordenação ao sagrado ministério, conforme disposto na 

Lei Complementar, serão: a) admissão e encaminhamento do candidato à 

formação teológica; b) aplicação das provas com vistas à licenciatura; c) 

licenciatura e aplicação das provas para ordenação. Art. 41 - O ministro pode 

transferir-se de um Presbitério para outro, ou para outra comunhão eclesiástica 

reconhecida, desde que não esteja respondendo a processo disciplinar e/ou 



administrativo, mediante comunicação com validade máxima de um ano, 

continuando sob a jurisdição do Presbitério de origem, enquanto não consumada a 

transferência. Art. 42 - A admissão, licenciatura e ordenação de candidatos e a 

admissão ou readmissão de ministros devem sempre ser aprovadas por escrutínio 

secreto, em sessão privativa do Presbitério, conforme disposto na Lei 

Complementar. Art. 43 - A recepção de ministros, que venham de comunhões 

eclesiásticas abrangidas pelo disposto no Art. 4º, far-se-á em obediência ao Artigo 

37 e ao disposto na Lei Complementar. Parágrafo Único: - A recepção de 

ministros qualificados como obreiros fraternos, mediante parcerias e convênios 

firmados com Igrejas ou concílios, far-se-á conforme disposto na Lei 

Complementar. Art. 44 - O Presbitério poderá despojar o ministro de seu ofício: I - 

por medida disciplinar ou exoneração administrativa, aprovada por dois terços dos 

membros que o compõem, observado o devido processo legal; II - mediante 

renúncia expressa do interessado, desde que não esteja respondendo a processo 

disciplinar e/ou administrativo. § 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 por 

renúncia será feita observando-se o disposto na Lei Complementar. Seção II - Do 

Jubilado - Art. 45 - Ministro jubilado é o que se aposenta sem ônus obrigatório 

para a Igreja, em razão de idade, de tempo de ministério, contado a partir da 

licenciatura, ou de invalidez. § 1º- A jubilação dá-se: a) compulsoriamente, aos 

setenta e cinco anos de idade; b) facultativamente, aos setenta anos de idade ou 

após trinta e cinco anos de ministério; c) por invalidez permanente. § 2º - O 

ministro jubilado continua membro do Presbitério, podendo exercer as funções do 

seu ofício, e poderá continuar em atividade se o Presbitério julgar conveniente. 

TÍTULO IV - Dos Concílios - CAPÍTULO I - Disposições Preliminares. Art. 46 - 

A autoridade de jurisdição da Igreja é exercida coletivamente pelos ministros e 

presbíteros, reunidos em concílios. Art. 47 - Os concílios guardam gradação entre 

si, estando os inferiores sujeitos aos superiores, embora exerçam jurisdição 

ordinária e exclusiva nos assuntos de sua competência, definida nesta 

Constituição e na Lei Complementar. Art. 48 - Em gradação hierárquica 



ascendente, os concílios são:   I- o Conselho, que exerce jurisdição sobre a igreja 

local; II - o Presbitério, que a exerce sobre os ministros e Conselhos que o 

integram; III- o Sínodo, que a exerce sobre os presbitérios que o integram; IV - a 

Assembleia Geral, que a exerce sobre todos os concílios. Parágrafo Único - Os 

concílios, com exceção do Conselho, no interregno de suas reuniões, são 

representados por suas Comissões Executivas, conforme disposto na Lei 

Complementar. Art. 49 - Compete aos concílios: I - formular símbolos de fé e 

estabelecer regras de governo, sob o ensino e inspiração das Sagradas 

Escrituras; II - exigir obediência à Palavra de Deus; III - dar testemunho contra erro 

doutrinário, prática imoral e toda sorte de injustiça; IV - elucidar casos novos e 

controvertidos; V - admitir pessoas ao gozo de privilégios eclesiásticos ou deles 

privá-las; VI - elaborar seus regimentos internos; VII - eleger suas Diretorias e 

Comissões Executivas; VIII- rever, em grau de recurso, as deliberações dos que 

lhes são imediatamente inferiores; IX - providenciar e supervisionar a formação 

teológica de ministros, em nível de graduação e educação continuada; X - 

examinar as atas e atos dos que lhes são imediatamente inferiores, compelindo-os 

à sua apresentação para tal fim; XI - intervir no concílio inferior visando a correção 

das ações que desobedeçam e contrariem as suas decisões e as da Assembleia 

Geral da IPIB. XII - processar administrativa e disciplinarmente os concílios que 

lhes são eclesiasticamente subordinados, obedecendo aos ritos processuais que 

se encontram na Lei Complementar e no Código Disciplinar. Parágrafo único - A 

Assembleia Geral exerce a autoridade disciplinar por meio do Tribunal 

Eclesiástico, cujos critérios de composição, escolha e funcionamento estão 

regulamentados no seu Regimento Interno, por ela aprovado. Art. 50 - As 

decisões administrativas dos concílios são passíveis de recurso ao concílio 

imediatamente superior, observadas as normas procedimentais conforme disposto 

na Lei Complementar. CAPÍTULO II - Do Conselho - Art. 51 - O Conselho de 

uma igreja local compõe-se do pastor, ou pastores e dos presbíteros em atividade. 

Art. 52 - O quórum  do Conselho é formado pelo pastor titular e um terço dos 

presbíteros. Art. 53 - É admissível que o Conselho se reúna sem o número legal 

de presbíteros, nas condições estabelecidas na Lei Complementar. Parágrafo 



único - A decisão será, porém, ad referendum do quórum estabelecido, quando se 

tratar de casos disciplinares ou de administração civil e financeira. Art. 54 - O 

Conselho terá presidente, que é o   pastor titular, vice presidente e secretário, 

eleitos dentre os seus membros para um mandato anual. § 1º - No impedimento 

do presidente, assumirá a presidência o vice-presidente, para todos os efeitos. § 

2º - O presidente tem voto de quantidade e qualidade, sendo este último 

obrigatório. Art. 55 - O Conselho tem como principais atribuições: I - admitir, 

transferir, disciplinar e demitir membros;  II - 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; 

III - 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; IV - 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 do Ministério de Ação Social e Diaconia, bem como de 

departamentos da igreja ou órgãos que venham a ser criados, e contratando 

funcionários da igreja; V - supervisionar e orientar a obra de educação cristã em 

geral, bem como o trabalho das organizações departamentais da igreja; VI - 

superintender todas as atividades da igreja, exceto as funções privativas do 

ministro; VII - cumprir e fazer cumprir as ordenações dos concílios superiores e 

propor-lhes medidas convenientes; VIII - exercer poder disciplinar, nos termos da 

autoridade legal e eclesiástica sobre os membros da igreja, capitulada no Código 

Disciplinar da IPIB; IX - dar à Assembleia relatório do movimento financeiro e 

informações do movimento geral eclesiástico do ano findo; X - eleger 

representantes junto ao Presbitério; XI - autorizar a outorga de procurações; XII - 

conceder títulos honoríficos. § 1º - As decisões do Conselho são tomadas por 

mais da metade dos votos dos membros presentes. § 2º - No exercício de suas 

atribuições nenhum membro do Conselho será remunerado nem fará jus a 

qualquer parcela do patrimônio da Igreja ou de suas receitas. § 3º - Pela 

assistência espiritual prestada, o pastor receberá côngrua. Art. 56 - A tesouraria 



da igreja está a cargo de um tesoureiro, nomeado anualmente pelo Conselho, 

dentre os membros da igreja. CAPÍTULO III - Do Presbitério. Art. 57 - O 

Presbitério compõe-se de todos os seus ministros e das igrejas de sua jurisdição 

conforme disposto na Lei Complementar. Art. 58 - O quórum do Presbitério é 

formado por um terço dos representantes das igrejas de sua jurisdição e um terço 

de seus ministros. Art. 59 - A Diretoria do Presbitério compõe-se de presidente, 

vice-presidente e dois secretários, todos eleitos por escrutínio secreto, dentre seus 

membros, logo após a abertura do concílio, e de secretário executivo e tesoureiro, 

eleitos no decorrer da reunião, para um mandato estabelecido na Lei 

Complementar. §1º - As atribuições de cada membro da Diretoria são descritas na 

Lei Complementar. §2º - Quando um presbítero eleito para um dos cargos da 

Diretoria deixar de ser representante de sua igreja perderá o mandato, exceto para 

a sessão de instalação e nos casos de secretário executivo e tesoureiro, conforme 

disposto na Lei Complementar. Art. 60 - O Presbitério tem como principais 

atribuições: I - admitir, transferir, licenciar e ordenar candidatos ao ministério; II - 

admitir, disciplinar, remover, transferir, jubilar e demitir ministros; III - estabelecer e 

dissolver relações pastorais; IV - destinar ministros para diferentes funções; V - 

fazer com que seus obreiros se dediquem diligentemente aos seus deveres; VI - 

organizar, unir, transferir ou desmembrar igrejas e congregações presbiteriais, a 

pedido dos interessados, bem como dissolvê-las; VII - assumir o pastorado das 

igrejas vagas e superintender, em geral, por órgãos apropriados, as igrejas de sua 

jurisdição; VIII - superintender as atividades leigas de sua jurisdição; IX - examinar 

as atas e atos dos conselhos e comissões permanentes; X - atender a 

representações, consultas, referências e apelações; XI - auxiliar o sustento 

pastoral das igrejas de recursos escassos; XII - fomentar e sustentar o trabalho de 

evangelização; XIII - condenar opiniões e práticas inconvenientes; XIV - cumprir e 

fazer cumprir as decisões próprias e as dos concílios superiores, bem como as 

prescrições constitucionais da igreja; XV - cumprir e fazer cumprir as decisões 

próprias e as da Assembleia Geral da igreja; XVI - disciplinar os Conselhos; XVII - 

tomar medidas orçamentárias; XVIII - concertar planos para o interesse geral do 

trabalho em sua jurisdição; XIX - propor a Assembleia Geral as medidas que 



julgue vantajosas para toda a Igreja, observando o disposto na Lei Complementar; 

XX - eleger, dentre seus membros, representantes junto ao Sínodo e à 

Assembleia Geral; XXI - eleger a Diretoria da Assembleia Geral; XXII - processar e 

julgar membros de sua própria diretoria por infração administrativa cometida no 

exercício da função; XXIII - adquirir, alienar ou onerar bens do Presbitério. XXIV - 

fazer-se representar na composição do Sínodo da Assembleia Geral da IPIB, 

conforme disposto na Lei Complementar. XXV - indicar à Assembleia Geral, 

membros para compor o Tribunal Eclesiástico da IPIB. Parágrafo único - As 

decisões do Presbitério serão tomadas pelos membros presentes à reunião, não 

sendo admitidas procurações em nenhuma hipótese, obedecendo-se o seguinte 

critério: a) o voto da maioria simples (maior quantidade) na eleição da Diretoria; b) 

por 2/3 dos votos no caso de deposição de ministro, dissolução de igreja e reforma 

do Estatuto; c) por maioria absoluta de votos (mais da metade), nas demais 

matérias. Art. 61 - Os Presbitérios deverão adquirir personalidade jurídica. Art. 62 

- O Presbitério pode ser dissolvido, mediante decisão do Sínodo, por medida 

administrativa ou sentença disciplinar, que providenciará a sua liquidação e a 

extinção da sua personalidade jurídica. CAPÍTULO IV - Do Sínodo - Art. 63 - O 

Sínodo é a assembleia de ministros e presbíteros representantes de cada 

Presbitério sob sua jurisdição conforme disposto na Lei Complementar. Art. 64 - O 

quórum do Sínodo é formado por um terço dos ministros e um terço dos 

presbíteros, desde que estejam representados dois terços dos Presbitérios. Art. 

65 - A Diretoria do Sínodo compõe-se de presidente, vice-presidente e dois 

secretários, todos eleitos por escrutínio secreto dentre seus membros logo após a 

abertura do concílio, e de secretário executivo e tesoureiro, eleitos no decorrer da 

reunião, para um mandato estabelecido na Lei Complementar. § 1º - As 

atribuições de cada membro da Diretoria são descritas na Lei Complementar. § 2º 

- Quando um presbítero eleito para um dos cargos da Diretoria deixar de ser 

representante do Presbitério perderá o mandato, exceto para a sessão de 

instalação e nos casos de secretário executivo e tesoureiro, como previstos na Lei 

Complementar. Art. 66 - O Sínodo tem como principais atribuições: I - organizar, 

disciplinar, transferir, fundir e dissolver Presbitérios; II - aprovar os relatórios e 



examinar as atas e atos dos Presbitérios, verificando se foi observada a 

Constituição e a Lei Complementar; III - atender a consultas, representações, 

referências e apelações encaminhadas pelos Presbitérios; IV - fazer cumprir as 

suas próprias decisões e as da Assembleia Geral, bem como velar para que seja 

prestigiada a autoridade dos concílios inferiores; V - concertar planos para o 

interesse geral do trabalho em sua jurisdição; VI - nomear ministros e presbíteros, 

com anuência de seus respectivos Concílios, para o desempenho de diferentes 

funções; VII - nomear comissões especiais para a execução de seus planos; VIII - 

superintender as atividades leigas na sua jurisdição; IX - propor à Assembleia 

Geral medidas que julgue vantajosas para toda a Igreja; X - processar e julgar 

membros de sua própria diretoria por infração disciplinar cometida no exercício da 

função; XI - adquirir, alienar ou onerar bens do Sínodo. XII - eleger para um 

período de dois anos o representante e seus suplentes junto à Comissão 

Executiva da Assembleia Geral dentre os ministros e presbíteros titulares, que 

representam seus Presbitérios naquele concílio. Parágrafo único - As decisões do 

Sínodo serão tomadas pelos membros presentes à reunião, não sendo admitidas 

procurações em nenhuma hipótese, obedecendo-se o seguinte critério: a) o voto 

da maioria simples (maior quantidade) na eleição da Diretoria; b) por 2/3 dos votos 

no caso de dissolução de presbitério e reforma do Estatuto; c) por maioria 

absoluta de votos (mais da metade), nas demais matérias. Art. 67 - O Sínodo 

elegerá para tesoureiro um ministro ou presbítero, que tomará assento no concílio, 

sem direito a voto, quando não for representante de seu Presbitério. Art. 68 - Os 

Sínodos deverão adquirir personalidade jurídica. Art. 69 - O Sínodo pode ser 

dissolvido, mediante decisão da Assembleia Geral, por medida administrativa ou 

sentença disciplinar, que providenciará a sua liquidação e a extinção da sua 

personalidade jurídica. CAPÍTULO V - Da Assembleia Geral - Art. 70 - A 

Assembleia Geral é o concílio superior e o órgão de unidade da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil, sendo constituída por representantes eleitos 

pelos Presbitérios, conforme disposto na Lei Complementar. Art. 71 - O quórum 

da Assembleia Geral é formado por um terço dos ministros e um terço dos 

presbíteros que a compõem, desde que representados por mais da metade dos 



Sínodos. Art. 72 - A Diretoria da Assembleia Geral compõe-se de: presidente, dois 

vice-presidentes e dois secretários. § 1º - O processo eleitoral e o mandato da 

diretoria são definidos na Lei Complementar e no Código Eleitoral. § 2º - As 

atribuições dos componentes da Diretoria da Assembleia Geral estão definidas na 

Lei Complementar e em seu Regimento Interno. § 3º - Se o membro eleito para 

compor a Diretoria deixar de representar seu concílio, terá assento na Assembleia, 

apenas com direito a voz, até o término de seu mandato. Art. 73 - A Assembleia 

Geral tem como principais atribuições: I - decidir, com fundamento nas Sagradas 

Escrituras, sobre questões de doutrina e prática, bem como estabelecer regras de 

governo, disciplina e liturgia; II - organizar, disciplinar, fundir ou dissolver Sínodos; 

III - examinar as atas e atos dos Sínodos; IV - atender a consultas, representações 

e referências encaminhadas pelos Sínodos; V - fazer cumprir as suas próprias 

decisões e velar para que seja prestigiada a autoridade dos concílios inferiores; VI 

- concertar planos para o interesse geral do trabalho, instituir e superintender 

agências necessárias ao trabalho geral; VII - nomear ministros e presbíteros, com 

anuência de seus concílios, para o desempenho de diferentes funções; VIII - 

estabelecer e sustentar trabalhos de evangelização dentro e fora do país; IX - 

promover os meios de sustento das instituições gerais mediante contribuição das 

rendas das igrejas locais; X - resolver sobre cooperação com outras comunhões 

eclesiásticas; XI - definir as relações entre a Igreja e o Estado; XII - superintender 

e gerir todas as atividades da Igreja, como instituição religiosa; XIII - organizar e 

superintender o ensino teológico; XIV - superintender toda a atividade leiga da 

Igreja; XV - adquirir, alienar ou onerar bens da Igreja; XVI - examinar as atas e 

homologar as deliberações da Comissão Executiva. XVII - providenciar e 

supervisionar a formação teológica de ministros em nível de graduação e 

educação continuada. XVIII - eleger os membros do Tribunal Eclesiástico; XIX - 

processar e julgar administrativamente os concílios, os membros de sua própria 

Diretoria, da Comissão Executiva da Assembleia Geral da IPIB e os juízes do 

Tribunal Eclesiástico, por falta administrativa cometida no exercício da função. XX 

- por meio do Tribunal Eclesiástico, exercer a sua autoridade disciplinar sobre os 

concílios e processar e julgar membros de sua própria Diretoria, da Comissão 



Executiva da Assembleia Geral da IPIB e os juízes do Tribunal Eclesiástico, por 

falta disciplinar cometida no exercício da função; e recursos de decisões 

disciplinares proferidas pelos concílios inferiores. § 1º - As decisões da 

Assembleia Geral são tomadas somente pelo voto dos membros presentes, não 

sendo admitidas procurações em nenhuma hipótese, obedecendo-se o seguinte 

critério: a) o voto de quatro quintos para emendas ou reformas da Constituição e 

modificação dos Símbolos de Fé; b) o voto de dois terços para alteração do 

Estatuto; c)  por mais da metade dos votos para as demais matérias. § 2º - Para a 

alteração da Lei Complementar será necessário o voto concorde de mais da 

metade dos membros do Concílio. DISPOSIÇÕES FINAIS - Art. 74 - A Igreja terá 

um Secretário Geral, um Tesoureiro Geral e um Administrador Geral, cujas 

atribuições e forma de escolha são definidas na Lei Complementar e no Estatuto 

da IPIB, escolhidos dentre ministros e presbíteros da Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil, que quando não representarem seus concílios, terão 

assento na Assembleia Geral e na sua Comissão Executiva, apenas com direito a 

voz. Art. 75 - O Código Disciplinar, a Lei Complementar, o Regimento Interno do 

Tribunal Eclesiástico, o Código Eleitoral e as Ordenações Litúrgicas, promulgados 

pela Assembleia Geral, juntamente com as demais leis ordinárias e a presente 

Constituição compõem o ordenamento jurídico da Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil. Art. 76 - A presente Constituição e as Ordenações 

Litúrgicas não poderão ser emendadas ou reformadas, senão por iniciativa da 

Assembleia Geral, mediante proposta: I - aprovada pela Assembleia Geral por 

quatro quintos dos membros presentes, e por esta baixada aos Presbitérios; II - 

aprovada subsequentemente por dois terços dos Presbitérios; III - promulgada, 

finalmente, pela Assembleia Geral. Art. 77 - Os símbolos de fé só poderão ser 

modificados: I - pelo voto de quatro quintos dos membros presentes à Assembleia 

Geral; II - pelo voto subsequentemente de quatro quintos dos Presbitérios; III - 

homologados, finalmente, pela Assembleia Geral, com o voto de quatro quintos 

dos membros presentes à reunião. Art. 78 - A Igreja Presbiteriana Independente 

do Brasil poderá unir-se a outra comunhão eclesiástica, nas mesmas condições do 

artigo anterior. Art. 79 - A presente Constituição entrará em vigor na data de sua 



promulgação, revogando-se as disposições em contrário, resguardados os direitos 

adquiridos”. LEI COMPLEMENTAR À CONSTITUIÇÃO DA IPI DO BRASIL: 

“TÍTULO I- DA IGREJA - CAPÍTULO I - Disposições Preliminares - Art. 1º - A 

presente Lei aplica-se a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, doravante 

denominada IPIB. Art. 2º - Seu objetivo é regulamentar, detalhar e explicitar a 

Constituição da IPIB. CAPÍTULO II - Da Comunhão Presbiteriana - Art. 3º - As 

igrejas locais, embora tenham personalidade jurídica estão vinculadas 

eclesiasticamente umas às outras, sob jurisdição do Presbitério, visando a justa 

cooperação entre elas como membros do corpo maior - IPIB. Art. 4º - Os concílios 

exercem autoridade de administração eclesiástica e disciplinar. § 1º - A 

Assembleia Geral exerce a autoridade disciplinar por meio do Tribunal 

Eclesiástico, cujos membros serão por ela escolhidos, assim composto: a) sete 

membros titulares, sendo três ministros e três presbíteros, sendo o sétimo 

integrante ministro ou presbítero; b) quatro suplentes, e dois ministros e dois 

presbíteros. § 2º - Os critérios de escolha e funcionamento do Tribunal 

Eclesiástico estão regulamentados por seu Regimento Interno aprovado pela 

Assembleia Geral. CAPÍTULO III - Da Igreja Local - Art. 5º - Uma igreja local é 

composta de todos os membros batizados na IPIB ou recebidas conforme o 

disposto no Art. 20 da sua Constituição, no entanto a sua Assembleia será 

composta pelos membros professos, em plena comunhão, e pelo pastor titular 

designado pelo Presbitério. Parágrafo único - O Presbitério exerce a jurisdição 

sobre o pastor. Art. 6º - São considerados membros da Igreja, pessoas de ambos 

os sexos, de qualquer nacionalidade ou condição social e em número ilimitado: a) 

professos, os que fizeram sua pública profissão de fé; b) não professos, seus 

filhos e dependentes legais batizados, menores ou mentalmente incapazes. § 1º - 

Cada um será registrado em rol próprio, conforme a categoria, professos e não 

professos, com a devida qualificação. § 2º - A criança deverá ser batizada, 

apresentada pelos pais ou responsáveis legais, membros da IPIB, até a idade de 

10 anos, salvo no caso dos mentalmente incapazes, para os quais não há limite 

de idade. Art. 7º - Além dos membros que frequentam a sede, uma igreja local 

poderá manter Congregações em locais onde houver um número suficiente de 



membros, visando a formação de futura igreja. Art. 8º - Onde a igreja local não 

tiver condições de sustentar e desenvolver o trabalho, os Presbitérios e o Órgão 

de Missões da IPIB, visando a formação de novas igrejas, poderão tomar a 

iniciativa de estabelecer e manter  congregações. § 1º - O Presbitério deverá 

providenciar o competente registro de todos os atos oficiais, devendo os membros 

ser arrolados em uma das igrejas de sua jurisdição. § 2º - As Congregações 

poderão ter Comissões ou Juntas Administrativas, nomeadas pelo Presbitério, que 

prestará relatório circunstanciado, enviando cópia ao Conselho. Art. 9º - O pedido 

para a organização em igreja de uma Congregação nessas condições será 

encaminhado, quando for o caso: a) pelo responsável designado para estar à 

frente dos trabalhos, nas parcerias com o Presbitério; b) ou pelo Órgão de 

Missões. Art. 10 - A Assembleia da Igreja é constituída e reúne-se conforme 

dispõe os Art. 13 e 14 da Constituição. § 1º - As reuniões serão convocadas pelo 

presidente ou por seu substituto legal, pelo menos com quatorze dias de 

antecedência. § 2º - O quórum da Assembleia é formado por um terço de seus 

membros, observado o disposto no § 4º, computados ou não, a critério do 

Conselho, aqueles que compõem as Congregações. § 3º - Não havendo quórum, 

a Assembleia reunir-se-á trinta minutos após o horário designado na primeira 

convocação, em segunda convocação, com qualquer número de membros 

presentes, exceto nos casos de eleição de pastor, dissolução das relações 

pastorais, exoneração de oficiais e alteração do seu Estatuto, hipóteses em que se 

exige, sempre, o quórum. § 4º - Somente os membros capazes de exercer, 

absolutamente, qualquer ato da vida civil poderão deliberar sobre os assuntos 

mencionados nos incisos “IV”, “V” e “VI” do Art. 13 da Constituição. § 5º - A 

Comissão de exame das contas do Conselho será eleita na primeira reunião 

ordinária, que deve acontecer no primeiro trimestre, e acompanhará o trabalho da 

Tesouraria durante o ano, apresentando o seu relatório à Assembleia em seguida 

ao do tesoureiro, com o seu parecer. Art. 11 - As decisões da Assembleia são 

tomadas por mais da metade dos votos dos membros presentes à reunião, exceto 

para eleição de pastores, dissolução das relações pastorais, exoneração de 

oficiais e alteração do seu Estatuto, quando é exigido o voto concorde de dois 



terços dos presentes à Assembleia, especialmente convocada para esse fim, não 

sendo admitidos votos por procuração em nenhuma hipótese. Art. 12 - O 

presidente da Assembleia é o mesmo do Conselho, e no seu impedimento 

assumirá o vice-presidente ou um dos presbíteros da igreja, sendo que em 

qualquer dos casos não tem direito a voto. Art. 13 - O secretário da Assembleia é 

o mesmo do Conselho e no seu impedimento ou ausência, a função será exercida 

por qualquer membro da igreja presente. TÍTULO II - Dos Membros - CAPÍTULO 

I - Dos direitos e deveres dos membros. - Art. 14 - Os membros da Igreja, no 

gozo de seus direitos, estão sujeitos aos deveres constantes na Constituição. Art. 

15 - Os membros não professos receberão os sacramentos por iniciativa de seus 

pais ou responsáveis legais, que devem acompanhá-los no cumprimento dos seus 

deveres. Art. 16 - A suspensão de qualquer direito dos membros somente será 

possível se forem aplicados os dispositivos mencionados no § 1º do Art. 18 da 

Constituição. Art. 17 - É facultativa a participação dos membros que compõem as 

Congregações na Assembleia da igreja, ainda que não tenham sido computados 

para a formação do quórum. CAPÍTULO II - Da Admissão dos Membros. Art. 18 

- As pessoas são admitidas como membros da Igreja conforme disposto nas 

Ordenações Litúrgicas. Parágrafo único - As formas de recepção estão definidas 

no Art. 20 da Constituição. Art. 19 - O batismo é ministrado na infância ou no ato 

da pública profissão de fé. Parágrafo único - Os que foram batizados na infância 

serão admitidos formalmente no rol de membros professos ao fazerem sua pública 

profissão de fé. Art. 20 - Os que são membros professos de outra confissão que 

se enquadre no Art. 4º da Constituição serão admitidos por transferência ou por 

jurisdição assumida por solicitação do interessado, depois do devido exame feito 

pelo Conselho. § 1º - Ao receber o membro por transferência o Conselho 

comunicará, obrigatoriamente, a recepção à igreja de origem. § 2º - A 

comunicação de transferência terá validade de um ano. § 3º - Não se recebe a 

transferência decorrido o prazo de um ano da expedição da comunicação. § 4º - O 

membro em transferência continua sob a jurisdição da igreja de origem, enquanto 

não admitido por outra. § 5º - Antes do recebimento por jurisdição, o Conselho 

deverá consultar a igreja de origem sobre a situação do membro. Art. 21 - A 



profissão de fé de menores não batizados na infância depende de consentimento 

expresso dos pais ou responsáveis legais. Art. 22 - Os que foram batizados na 

Igreja Católica Apostólica Romana poderão ser dispensados do batismo, conforme 

disposto nas Ordenações Litúrgicas. Art. 23 - A reabilitação dos que foram 

excluídos do rol de membros por renúncia expressa da jurisdição eclesiástica e 

por exclusão disciplinar (Art. 22, I e VI - da Constituição) exigirá nova profissão de 

fé do interessado. Art. 24 - Os membros não professos, filhos de pai e mãe 

pastores, serão arrolados na igreja em que um deles estiver servindo ou 

frequentando. CAPÍTULO III - Da Demissão dos Membros - Art. 25 - A demissão 

de membros está definida no Art. 22 da Constituição. Art. 26 - O oficial da igreja 

que for demitido do rol por renúncia expressa da jurisdição, exclusão disciplinar ou 

por jurisdição assumida por outra igreja que não seja de confissão reformada, 

perderá o seu ofício. TÍTULO III - Dos Oficiais - CAPÍTULO I - Disposições 

Preliminares - Art. 27 - A pregação, o ensino, o governo, a disciplina e a 

administração dos sacramentos, na Igreja, são exercidas pelos ministros 

(presbíteros docentes), pelos presbíteros (regentes) e a beneficência pelos 

diáconos, todos designados oficiais da Igreja. § 1º - Os diáconos e os presbíteros 

são oficiais eleitos pela Assembleia da igreja e são ordenados e investidos nas 

suas funções por decisão do Conselho, que poderá recusar-se a fazê-lo se tiver 

sérias restrições quanto às exigências explicitadas nos Arts.29 e 32. § 2º - O 

Conselho deve diligenciar para que somente sejam ordenadas ou investidas 

pessoas que preencham os requisitos mencionados nos Art. 29 e 32. § 3º - Os 

ministros são oficiais ordenados pelo Presbitério, depois de satisfeitas as 

exigências constitucionais quanto ao seu prévio preparo para poder exercer as 

funções da administração e disciplina eclesiásticas, o ensino e a educação cristã, 

e o exercício das demais atividades de seu ofício. § 4º - Em qualquer dos casos 

entende-se que se aplica o sentido da vocação ordinária, ou seja, o chamado de 

Deus, pelo Espírito Santo, por meio do testemunho interno de uma boa 

consciência, aprovação manifesta dos membros da igreja e o concurso do juízo de 

um concílio legítimo. Art. 28 - A igreja, por decisão do Conselho, poderá conceder 

o título de emerência aos seus oficiais que tenham se destacado pelo tempo de 



serviço prestado e pelo desempenho nas funções de seu ofício. Parágrafo único - 

O oficial emérito conservará as funções de seu ofício somente quando eleito para 

um novo mandato. CAPÍTULO II - Do Presbiterato - Art. 29 - São condições 

indispensáveis para o membro ser eleito presbítero: a) ser irrepreensível, sadio na 

fé, prudente e discreto, servindo de exemplo aos fiéis em sua conduta e santidade 

de vida, com bom testemunho de toda a comunidade; b) ser capaz de exercer, 

absolutamente, qualquer ato da vida civil; c) ter, no mínimo, três anos de vivência 

eclesiástica como membro da IPIB, dos quais, dois consecutivos na igreja local. § 

1º - No caso de organização de igreja, exigir-se-á dos candidatos ao presbiterato 

apenas o tempo de três anos de vivência como membro da IPIB. § 2° - O 

Conselho regulará o processo eleitoral, observado o disposto na Constituição e 

nesta Lei. Art. 30 - O presbítero em atividade poderá solicitar licença de suas 

funções ao Conselho, não podendo esta exceder o período de um ano. Art. 31 - O 

mandato do presbítero será de três anos, podendo ser reconduzido; em não sendo 

renovado, fica o presbítero em disponibilidade ativa, podendo, no gozo dos 

privilégios do seu ofício: a) distribuir os elementos da Santa Ceia; b) tomar parte 

na ordenação de oficiais; c) ser escolhido para representar a Igreja no Presbitério, 

no impedimento dos presbíteros em atividade; d) desempenhar comissões 

presbiteriais, sinodais e da Assembleia Geral. Parágrafo único - O presbítero 

conserva esses privilégios ainda que transferido para outra igreja local. 

CAPÍTULO III - Do Diaconato - Art. 32 - São condições indispensáveis para o 

membro ser eleito diácono: a) ser irrepreensível, piedoso, prudente e discreto, 

servindo de exemplo aos fiéis em sua conduta e santidade de vida, com bom 

conceito de toda a comunidade, de reconhecida piedade e estima; b) ser capaz de 

exercer, absolutamente, qualquer ato da vida civil; c) ter, no mínimo, três anos de 

vivência eclesiástica como membro da IPIB, dos quais, dois consecutivos na igreja 

local. § 1º - No caso de organização de igreja, exigir-se-á dos candidatos ao 

diaconato apenas o tempo de três anos de vivência como membro da IPIB. § 2º O 

mandato do diácono será de três anos, podendo ser reconduzido. Art. 33 - O 

Ministério de Ação Social e Diaconia escolherá, dentre seus membros, para um 

mandato anual, sua diretoria, conforme dispõe o seu Regimento Interno, e 



manterá seus livros de atas e contas, que serão anualmente submetidos à 

aprovação do Conselho. Art. 34 - O Ministério de Ação Social e Diaconia 

administrará os recursos para o exercício de suas atividades que serão destinados 

pelo Conselho ou angariados com autorização deste. CAPÍTULO IV -  Do 

Ministro - SEÇÃO I - Disposições preliminares - Art. 35 - É dever de quem 

exerce o ofício de ministro participar do processo de aperfeiçoamento de sua 

formação teológica, por meio do programa de educação continuada, a cada dois 

anos, com a seguinte abrangência: I - O Programa de Educação Continuada será 

ministrado de forma presencial ou pelo EAD; II - A elaboração do programa de 

educação continuada, bem como a supervisão de seu desenvolvimento, ficarão 

sob a responsabilidade da Secretaria de Ação Pastoral e da Secretaria de 

Educação Teológica; III - O programa de educação continuada deverá ser 

desenvolvido com cursos com carga mínima de 16 horas aula, nas áreas de: 

Pastoral; Missão; Diaconia; Família; Música e Liturgia; Bíblia; Teologia 

Sistemática; História da Igreja e do Pensamento Cristão; Gestão Eclesiástica e 

Temas Contemporâneos. IV - Pela participação em cada curso do programa de 

educação continuada os ministros receberão um certificado, devendo, ainda, a 

referida participação ser registrada na Carteira Funcional de Ministro da IPIB. § 1º 

- Os custos com a realização  do programa de educação continuada correrão por 

conta dos Sínodos, Presbitérios, (despesas de viagem dos ministros participantes, 

alimentação e hospedagem) e da Assembleia Geral (EAD, transporte e 

remuneração dos professores). § 2º - O Programa de Educação Continuada 

enviará relatórios aos Presbitérios a respeito dos seus programas desenvolvidos, 

com informação dos ministros que participaram e dos que deixaram de fazê-lo. § 

3º - Os ministros que não participarem do programa de educação continuada 

deverão apresentar as razões de sua ausência aos Presbitérios aos quais estão 

jurisdicionados, com vistas à competente justificativa. § 4º - O ministro que se 

recusar a participar do programa de educação continuada ou deixar de submeter a 

justificativa pela não participação aos Presbitérios estará sujeito às medidas 

disciplinares cabíveis. § 5º - Os ministros jubilados estão desobrigados de 

participar do programa. Art. 36 - Embora a ministração dos sacramentos seja 



função privativa do ministro, excepcionalmente, nos campos missionários, quando 

o obreiro não for ministro ordenado, poderá receber licença para ministrar os 

sacramentos e os demais atos pastorais, excluindo-se assumir a presidência de 

Conselho da Igreja. Parágrafo único - Esta licença não ultrapassará o período de 

um ano, podendo, entretanto, ser renovada a critério do Presbitério. Art. 37 - Ao 

ministro o Presbitério poderá conceder disponibilidade ativa e licença. Art. 38 - Por 

iniciativa do Presbitério, a disponibilidade ativa é concedida aos ministros que não 

estejam no pastorado de uma igreja de sua jurisdição, nem no exercício oficial de 

qualquer outra atividade eclesiástica ou administrativa que atenda aos interesses 

da denominação, sem ônus obrigatório para o Presbitério. § 1º - As atividades 

eclesiásticas de interesse à denominação são aquelas que, embora não estando 

num contexto local, sejam de interesse ao Reino de Deus. O Presbitério deve 

avaliar a atividade que o ministro está ou estará exercendo fora de sua jurisdição 

no contexto de utilidade para o Reino de Deus e que impeça o ministro de assumir 

o pastorado de uma igreja local. § 2º - Atividades administrativas de interesse à 

denominação são aquelas de benefício direto ou indireto para o povo de Deus na 

área eclesiástica ou pública, que impeçam o ministro de exercer o pastorado de 

uma igreja local. § 3º - É dever dos ministros em disponibilidade ativa comparecer 

anualmente às reuniões do concílio e prestar relatório de suas atividades, sob 

pena de serem despojados administrativamente, exceto para os que estiverem 

servindo fora do Território Nacional. Art. 39 - A licença é concedida para tratar de 

interesse pessoal e para comprovado tratamento de saúde do próprio Ministro ou 

de membros de sua família. Parágrafo único - Os ministros em licença estão 

desobrigados de participar das reuniões do Presbitério e, quando comparecerem, 

terão direito à voz. Art. 40 - Tanto a disponibilidade ativa como a licença, exceto 

para tratamento de saúde, serão concedidas pelo prazo não superior a três anos, 

renovável por mais um ano, após o que o ministro será despojado 

administrativamente do seu ofício, sem censura. Art. 41 - Ao transferir-se para 

outro Presbitério o Ministro deverá apresentar sua Carteira Funcional com a 

comunicação de transferência. Art. 42 - Quando o Presbitério não tiver campo 

para o ministro em transferência, poderá recebê-lo concedendo-lhe disponibilidade 



ativa, observado o que dispõe o Art. 38. Art. 43 - Quando o Presbitério tiver 

motivos relevantes para não receber o ministro por transferência, comunicará ao 

concílio de origem. Art. 44 - A recepção do Ministro procedente de outras 

confissões eclesiásticas, abrangidas no Art. 4º da Constituição da IPIB será 

decidida por escrutínio secreto em sessão privativa, depois de cumpridos os 

seguintes critérios, sem os quais o candidato não poderá ser aceito: 1) 

comprovação de sua graduação em teologia, mediante parecer favorável da 

instituição teológica da IPIB; 2) efetivo exercício pastoral na denominação de 

origem de, no mínimo, cinco anos; 3) exame acerca dos seguintes pontos: a) da 

História do Presbiterianismo, com ênfase na História da IPIB; b) dos principais 

temas da Tradição Reformada e os textos legais da IPIB; c) da convicção 

inequívoca dos seguintes temas: Ordenação Feminina,  Batismo Infantil, Ceia para 

Crianças e incompatibilidade da fé cristã com a maçonaria; d) de outros temas que 

o Presbitério julgar oportunos; 4) assinatura dos termos de compromisso 

ministerial. Art. 45 - A IPIB poderá receber como ministros fraternos, aqueles 

procedentes de todas as igrejas com as quais tiver parceria oficial, respeitando-se 

o disposto no Art. 5º da Constituição. § 1º - Para serem recebidos como ministros 

fraternos, os interessados deverão trazer documentos de apresentação de suas 

respectivas igrejas de origem. § 2º - A recepção de ministros fraternos deverá ser 

autorizada pela diretoria da Assembleia Geral e homologada pela Comissão 

Executiva da mesma. § 3º - Os ministros fraternos autorizados a serem recebidos, 

serão encaminhados ao presbitério da região em que irão atuar a fim de serem 

admitidos como membros. § 4º - Os ministros fraternos recebidos gozarão de 

todos os privilégios e estarão sujeitos a todos os deveres dos ministros da IPIB. 

Art. 46 - O ministro poderá ser despojado por disciplina ou decisão administrativa, 

obedecidos os devidos processos, conforme disposto no Código Disciplinar da 

IPIB e na presente Lei. Art. 47 - Os ministros que foram despojados do seu ofício 

serão reabilitados e readmitidos em decisão tomada por escrutínio secreto em 

sessão privativa. § 1º - A reabilitação e readmissão do ministro deposto por 

processo disciplinar se fará conforme disposto no Código Disciplinar (Art. 63). § 2º 

- A reabilitação e readmissão do ministro deposto por processo administrativo se 



fará mediante a solicitação de uma igreja, com vistas ao pastorado, depois de ser 

comprovada a extinção do motivo que ocasionou o despojamento e outras 

exigências que o presbitério julgar necessárias. § 3º - A reabilitação e readmissão 

do ministro despojado por renúncia se dará obedecendo-se o disposto no Título III, 

CAPÍTULO IV, SEÇÃO III, dispensada a apresentação de monografia e exegese. 

SEÇÃO II - Do Candidato ao Ministério. Art. 48 - A candidatura ao Ministério 

Sagrado se dará por intermédio do Conselho, que depois de examinar o 

candidato, na sua experiência e convicções religiosas, no seu interesse pelas 

atividades da igreja e o seu comprometimento com ela, o recomendará ao 

Presbitério, fazendo o devido encaminhamento. Parágrafo único - É condição 

essencial para a candidatura ser membro da IPIB, no mínimo, há três anos. Art. 

49 - O candidato, recomendado pelo Conselho, será formalmente admitido pelo 

Presbitério, depois de ficarem evidenciados os motivos pelos quais aspira o 

ministério sagrado e a sua experiência religiosa, por escrutínio secreto em sessão 

privativa. Parágrafo único - Admitido formalmente, o candidato, depois de 

cumpridos os dispositivos constantes do Manual do Candidato, será encaminhado 

a uma instituição de formação teológica oficial da IPIB. Art. 50 - Durante o curso 

teológico, o candidato ficará sob os cuidados da Instituição Teológica oficial da 

IPIB, que periodicamente informará o Presbitério sobre o seu aproveitamento, 

conduta e vocação. § 1º - É dever do Presbitério acompanhar cuidadosamente a 

preparação do candidato e nomear-lhe tutor eclesiástico. § 2º - Sempre que 

houver motivo justificável, o Presbitério poderá cassar a candidatura, observado o 

devido processo legal. Art. 51 - O candidato poderá transferir-se de um Presbitério 

para outro, conforme o disposto nos Artigos 41 e 43 mutatis mutandis. SEÇÃO III - 

Do Licenciado. Art. 52 - Os Presbitérios licenciam seus candidatos em prova 

para o ministério, num processo de estágio tutelado, a fim de que sejam 

ordenados, depois de suficientemente evidenciados seus dons e vocação, e 

comprovada a sua graduação em curso teológico da Igreja. Art. 53 - Os 

candidatos graduados por outras instituições teológicas oficiais de igrejas 

protestantes históricas (presbiterianas, luteranas, congregacionais, metodistas, 

batistas e anglicanas) de nível superior e curso presencial com o mínimo de 2.400 



horas aula, deverão submeter-se a complementação de curso, na Instituição 

Teológica oficial da IPIB, obedecendo-se a seguinte disposição: a) o presbitério 

encaminhará à Instituição Teológica a solicitação, com cópia ao organismo 

responsável pela Educação Teológica da IPIB (Fundação Eduardo Carlos 

Pereira); b) Os alunos do curso de Complementação deverão cumprir programa 

de 32 créditos, constituindo 20 créditos em núcleo básico e 12 créditos 

complementares, sendo que cada crédito corresponde a 20 horas aula; c) O 

núcleo básico será obrigatório a todos os alunos do curso de Complementação. 

Ele constará das seguintes disciplinas: História do Presbiterianismo (80 horas 

aula); Legislação Eclesiástica (40 horas aula); Exegese do Antigo Testamento (40 

horas aula), Exegese do Novo Testamento (40 horas aula), Teologia Pastoral (80 

horas aula); Teologia Sistemática (80 horas aula); Administração Eclesiástica (40 

horas aula), totalizando 400 horas aula, ou seja, 20 créditos; d) As disciplinas 

complementares a serem cursadas serão definidas pela Instituição Teológica da 

IPIB, tendo em vista exame do histórico escolar apresentado pelos bacharéis em 

teologia; e) Os alunos elaborarão monografia e exegese de conclusão de curso 

segundo regulamentação da Instituição de Teologia; f) O curso de 

complementação será cumprido através de provas e trabalhos, ou seja, em caráter 

não presencial. Art. 54 - Em casos excepcionais, em que o candidato não cumpra 

as exigências do artigo anterior, mas tem chamado ministerial reconhecido, 

conhecimento teológico e maturidade espiritual, os Presbitérios poderão proceder 

a licenciatura, mediante parecer favorável da instituição teológica da IPIB. § 1º - 

Para a licenciatura de candidatos não graduados em teologia será exigido: 1) que 

o candidato tenha, no mínimo, dez anos como membro da IPIB, quarenta anos de 

idade, dois mandatos como oficial (presbítero ou diácono) da IPIB e uma formação 

de curso superior; 2) que os Presbitérios encaminhem o pedido à Instituição de 

Teologia da IPIB, com cópias para a Secretaria de Educação Teológica; 3) que o 

candidato seja submetido aos seguintes exames e provas pela Instituição 

Teológica da IPIB para averiguação do saber teológico: a) escrever uma 

monografia sobre um ponto da teologia reformada, dentre três temas indicados 

pela Instituição Teológica, com no mínimo vinte e no máximo quarenta páginas, 



seguindo-se o modelo oferecido pela própria Instituição; b) elaborar uma 

interpretação escrita de um texto bíblico (sem que se leve em conta as mesmas 

exigências para quem fez um curso completo de hebraico ou grego), dentre três 

textos indicados pela Instituição Teológica com no mínimo quinze e no máximo 

trinta páginas; c) submeter-se a um exame escrito, elaborado pela Instituição 

Teológica, mediante bibliografia indicada com antecedência, num total de 50 

perguntas, valendo 0,20 pontos cada uma, exigindo-se a nota mínima de seis 

pontos para ser considerado aprovado, nas seguintes áreas: Bíblia (15 perguntas); 

Teologia (15 perguntas); História da Igreja (10 perguntas), Filosofia/Sociologia (10 

perguntas). § 2º - Somente após receber um documento da Instituição teológica, 

informando da aprovação, é que os presbitérios darão início ao processo de 

licenciatura. § 3º - Da decisão da Instituição Teológica caberá recurso dos 

Presbitérios junto à Assembleia Geral da IPIB, conforme o rito do processo 

administrativo. Art. 55 - Para a licenciatura, o Presbitério submeterá o candidato 

às seguintes provas: I - exame da monografia sobre tema da teologia reformada e 

de exegese sobre texto bíblico; II - exame de experiência religiosa e dos motivos 

pelos quais aspira ao ministério; III - exame de suas convicções teológicas; IV - 

pregação de sermão. §1º - Os exames de que tratam os incisos “II”, “III” e “IV” 

devem ser feitos em sessão plenária do Presbitério. § 2º - A licenciatura é decidida 

por escrutínio secreto em sessão privativa. Art. 56 - A licenciatura, que será 

acompanhada cuidadosamente por um tutor nomeado pelo Presbitério, não durará 

menos de um ano (eclesiástico), nem mais de três, e não poderá ser dispensada 

em caso algum. § 1º - O tempo da licenciatura é contado a partir da reunião do 

Presbitério e em que foi decidida, dispensando-se formalidades. § 2º - Durante o 

período de licenciatura, o candidato não poderá ser transferido para outro 

Presbitério, considerando-se que esta  prova é requisito para a ordenação ao 

ministério. Art. 57 - Sempre que houver motivo justificável, o Presbitério poderá 

cassar a licenciatura, observado o devido processo legal. SEÇÃO IV - Da 

Ordenação do Ministro. Art. 58 - Julgando oportuna a ordenação de um 

licenciado, o Presbitério, em sessão plenária, o submeterá às seguintes provas, 

além de outras exigências que julgar convenientes: I - exame sobre sua 



experiência religiosa, opiniões teológicas, conhecimento do governo e disciplina 

eclesiástica; II - sermão pregado perante o concílio. § 1º - Somente o Presbitério 

poderá decidir sobre a ordenação de licenciado, por escrutínio secreto em sessão 

privativa. § 2º - A cerimônia de ordenação será realizada em sessão solene do 

Presbitério, devendo o novo ministro assinar o termo de compromissos 

ministeriais, em livro próprio, e ser arrolado como membro do concílio. TÍTULO IV 

- DOS MINISTÉRIOS. CAPÍTULO I - Disposições preliminares. Art. 59 - A 

diversidade de ministérios é o testemunho de que Deus, pelo Seu Espírito Santo, 

concede dons variados à Igreja de Seu Filho Jesus Cristo. § 1º - Todos os 

ministérios visam ao bem comum da Igreja e à perfeita unidade do corpo de 

Cristo, podendo ser exercidos igualmente por homens e mulheres. § 2º - Nenhum 

ministério é superior ao outro e nenhum deve ser admitido como podendo 

dispensar o outro. Art. 60 - Os ministérios serão exercidos por membros 

professos, pessoas idôneas, maduras na fé, e eles se dividirão em duas 

categorias: ministérios ordenados e ministérios não ordenados. § 1º - Os 

ministérios ordenados são aqueles que obrigatoriamente correspondem às ordens 

de ofício abrangidas pelo governo presbiteriano. § 2º - Os ministérios não 

ordenados se constituem parte integrante da Igreja, sem corresponderem às 

ordens de ofício, e são ministério da docência teológica, ministério missionário ou 

evangelista, ministério da música, ministério da educação cristã, ministério da 

capelania e ministério da diaconia. § 3º - O ministro ordenado estará jurisdicionado 

ao seu Presbitério, e o não ordenado à igreja a que estiver servindo. Art. 61 - 

Todos os ministérios aceitos e reconhecidos na Igreja deverão zelar pela 

integridade espiritual e manter fidelidade doutrinária e teológica ao sistema 

presbiteriano de fé e de governo. Parágrafo único - A quebra dos votos de 

obediência ao sistema de doutrina e de governo ensejará medidas disciplinares 

aplicadas pelo concílio ao qual o ofensor está jurisdicionado, observado o devido 

processo legal. CAPÍTULO II - Dos Ministérios Ordenados.  Art. 62 - As funções 

eclesiásticas do ofício de ministro abrangem o pastorado de igrejas, a docência 

teológica, a obra missionária, a educação cristã e a música, diaconia e capelania. 

Art. 63 - No exercício dessas funções ele exercerá: I - O Ministério Pastoral, que 



consiste no exercício de cuidar de uma ou mais igrejas, ministrando os 

sacramentos, supervisionando a liturgia e a música, ensinando a Palavra de Deus, 

exercendo o cuidado na visitação, acompanhamento e com a educação cristã do 

rebanho, orientando e dirigindo as atividades eclesiásticas e exercer a disciplina e 

o governo da igreja juntamente com os presbíteros. II - A Docência Teológica, que 

consiste na ministração do ensino da teologia, para a preservação da sã doutrina 

e das legítimas tradições reformadas do presbiterianismo, visando a formação dos 

ministros para a IPIB; III - O Ministério Missionário, que consiste na realização da 

atividade missionária de proclamação e anúncio do Evangelho de nosso Senhor 

Jesus Cristo a todas as gentes para a salvação de todo o que crer, na plantação 

de novas igrejas, na formação de novos missionários ou evangelistas e outras 

áreas relacionadas a estas; IV - O Ministério da Música, que consiste no auxílio ao 

pastor da igreja, na área musical e litúrgica. V - O Ministério da Educação Cristã, 

que consiste na preparação e execução de currículos e programas, a coordenação 

do ensino bíblico para todas as faixas etárias da igreja e o treinamento dos 

respectivos professores. VI - O Ministério de Capelania, que consiste na 

realização de atividade de prestação de auxílio emocional e espiritual através da 

prática do amor, consolo, solidariedade e aconselhamento em situações de 

sofrimento ou conflitos emocionais a fim de enfrentar melhor as situações da vida 

e a desenvolver esperança em Deus. SEÇÃO I - Do Ministério Pastoral. Art. 64 - 

Pastor é o ministro colocado à frente de uma igreja para o exercício das seguintes 

atribuições: I - apascentar o rebanho pela Palavra de Deus e orar com ele e por 

ele; II - ministrar os sacramentos; III - supervisionar a liturgia e a música; IV - 

impetrar a bênção, conforme disposto nas Ordenações Litúrgicas; V - cuidar da 

educação cristã do rebanho; VI - visitar os fiéis, dedicando especial atenção aos 

necessitados, enfermos, aflitos e afastados; VII - orientar e dirigir as atividades 

eclesiásticas e, juntamente com os presbíteros, exercer a autoridade coletiva de 

governo. § 1º - O pastor poderá ser titular, eleito ou comissionado, ou auxiliar. § 2º 

- O pastor titular poderá ser eleito ou comissionado, e o auxiliar será sempre 

comissionado. § 3º - O início do mandato será a partir do dia primeiro de janeiro 

do ano subsequente ao da eleição, independentemente da data da posse do 



eleito. Art. 65 - Pastor titular eleito é um ministro escolhido, dentre os pastores da 

IPIB, sustentado integralmente por uma igreja para o seu serviço, para um 

mandato com duração mínima de três anos e máxima de cinco, podendo ser 

reconduzido. § 1º - A eleição de um pastor far-se-á pela Assembleia, por 

escrutínio secreto, na forma do Art. 13, inciso “I”, da Constituição da IPIB, e dos 

Artigos 10, § 3º, e 11 desta Lei. § 2º - Os candidatos serão indicados pelo 

Conselho ou por um grupo de membros que represente o quórum da Assembleia 

para serem ouvidos pelo Conselho e pela igreja. § 3º - O prazo para indicação das 

candidaturas será de no mínimo sessenta dias para o Conselho e de trinta para o 

grupo de membros, antes da realização da Assembleia. § 4º - Um pastor eleito 

para uma igreja não poderá candidatar-se ao pastorado de outra, seja por eleição 

ou comissionamento, exceto se estiver no último ano do mandato. § 5º - A minoria 

poderá representar-se perante o Presbitério, desde que tenha sérias restrições ao 

eleito. Art. 66 - A homologação da eleição do pastor será decidida pelo 

Presbitério, mediante solicitação do Conselho que lhe enviará cópia da ata da 

Assembleia. § 1º - Homologada a eleição, o Conselho procederá à posse do eleito 

no pastorado da igreja. § 2º - O início do mandato será a partir do dia primeiro de 

janeiro do ano subsequente ao da eleição, independentemente da data da posse 

do eleito. § 3º - A dissolução formal das relações pastorais será decretada pelo 

Presbitério, quando este julgar conveniente, à vista de motivo imperioso, ou a 

pedido do pastor ou do Conselho ou da Assembleia da Igreja, no caso de pastor 

eleito. § 4º - Em caso de interrupção do mandato do pastor, no tocante ao 

pagamento de côngruas, serão adotados os seguintes critérios: a) o pastor fará jus 

às côngruas desde que a iniciativa pela interrupção seja do Conselho, não 

havendo justa causa; b) caso a decisão de interrupção seja tomada em acordo, a 

questão do pagamento de côngruas dependerá do entendimento entre as partes; 

c) se a decisão pela interrupção for exclusivamente do pastor, este não fará jus às 

côngruas; d) de qualquer forma, o pagamento das côngruas cessará com o 

término do ano eclesiástico. Art. 67 - Pastor titular comissionado é o ministro 

designado pelo Presbitério, sobre uma ou mais igrejas, a pedido do Conselho ou 

com o seu consentimento, para mandato com duração de um a dois anos, 



podendo ser reconduzido. § 1° - Uma igreja pode solicitar o comissionamento de 

um pastor sob jurisdição de outro Presbitério, encaminhando ofício à Comissão 

Executiva do concílio ao qual ela está jurisdicionada, com a devida antecedência, 

cumprindo-se, mutatis mutandis, o disposto no Art. 42 da Constituição. § 2º - O 

pastor será empossado pelo Conselho, sendo que o seu mandato terá início no 

dia primeiro de janeiro do ano subsequente ao da designação. § 3º - Em caso de 

interrupção do mandato do pastor comissionado antes de seu termo final aplicar-

se-á o parágrafo 4º do artigo 66. Art. 68 - Pastor auxiliar é o ministro 

comissionado pelo Presbitério para colaborar no pastorado de uma Igreja, por 

indicação do pastor titular e com aprovação do Conselho. § 1º - O pastor auxiliar 

terá assento no Conselho, sem direito a voto. § 2º - A posse do pastor auxiliar será 

realizada na forma estabelecida pelo Art. 67, § 2º. Art. 69 - Nenhum ministro 

procedente de outra comunhão eclesiástica, exceto os ministros fraternos, poderá 

assumir ou colaborar no pastorado de uma igreja, sem que antes seja arrolado no 

Presbitério, na forma estabelecida no artigo 44. Parágrafo único - Não havendo 

ministros disponíveis em sua jurisdição, o Presbitério, em caso de extrema 

necessidade, poderá autorizar os Conselhos a terem a colaboração de ministros 

de outra denominação de tradição reformada, que não terão assento nos 

concílios. SEÇÃO II - Do Ministério da Docência Teológica. Art. 70 - O 

ministério da docência teológica que visa, através do ensino, preservar a sã 

doutrina e as legítimas tradições reformadas do presbiterianismo pode ser 

exercido por homens ou por mulheres devidamente preparados para esse 

ministério. Art. 71 - Enquanto no exercício de seu ministério, o professor de 

teologia deve velar pelo crescimento espiritual dos alunos, servindo-lhes de 

exemplo de dedicação, de inspiração e de piedade. Art. 72 - Não será permitido 

ao professor de teologia eximir-se das funções do ministério. Art. 73 - Os critérios 

para a admissão de um professor de teologia serão estabelecidos de acordo com 

regulamentação do órgão de supervisão teológica da Igreja e homologados pela 

Comissão Executiva da Assembleia Geral. Art. 74 - A posse de um professor de 

teologia se dará solenemente em culto realizado pela respectiva Instituição 

Teológica da Igreja, de cuja cerimônia se lavrará ata própria. SEÇÃO III - Do 



Ministério Missionário. Art. 75 - A obra missionária de evangelização é, em si 

própria, ministério da Igreja, que é chamada por Deus para proclamar o Evangelho 

de nosso Senhor Jesus Cristo a todas as gentes. Art. 76 - O ministério missionário 

constitui-se no anúncio do evangelho do reino de Deus, na plantação de novas 

igrejas, na formação de novos missionários ou evangelistas e outras áreas 

relacionadas a estas. Parágrafo único - O ministério missionário será exercido no 

âmbito das atividades e projetos da igreja ou concílios. Art. 77 - O envio de 

missionário aos campos deve ser feito solenemente pelo Presbitério quando tratar-

se de ministros ordenados. Parágrafo único - Esta cerimônia solene se chamará 

“Sessão Solene de Consagração e Envio de Missionário”. SEÇÃO IV - Do 

Ministério de Música. Art. 78 - O Ministro de Música é o auxiliar  do pastor da 

igreja na área musical e litúrgica. § 1º - Será comissionado por solicitação do 

Conselho, por indicação do pastor titular. § 2º - Terá assento no Conselho, sem 

direito a voto. Art. 79 - Do Ministro de Música exigir-se-á, além da formação 

teológica, curso superior em sua área. Art. 80 - A supervisão do trabalho do 

Ministro de Música estará a cargo do pastor da igreja, nos termos do que dispõe o 

Artigo 36, §2, da Constituição da IPIB. Art. 81 - A posse do Ministro de Música se 

dará na forma do pastor auxiliar. SESSÃO V - Do Ministério da Educação 

Cristã. Art. 82 - O Ministro de Educação Cristã é um auxiliar do pastor da igreja 

na área da Educação Cristã. § 1º - Será comissionado por solicitação do 

Conselho, por indicação do pastor titular. § 2º - Terá assento no Conselho, sem 

direito a voto. Art. 83 - O Ministério de Educação Cristã compreende a preparação 

e execução de currículos e programas, a coordenação do ensino bíblico para 

todas as faixas etárias da igreja e o treinamento dos respectivos professores. Art. 

84 - Para o exercício deste ministério será exigida formação em sua área de 

atuação. Art. 85 - A posse do Ministro de Educação Cristã se dará na forma do 

pastor auxiliar. SEÇÃO VI - Do Ministério da Diaconia. Art. 86 - O Ministro de 

Diaconia exercerá suas funções como pastor de igreja local ou por designação do 

presbitério. § 1º - Quando o ministro de diaconia estiver realizando o seu 

ministério como projeto de uma igreja local terá o tratamento de pastor auxiliar, 

com os mesmos direitos e deveres. § 2º - O comissionamento e posse se dará na 



forma do pastor auxiliar.  Art. 87 - Do Ministro de Diaconia exigir-se-á curso livre 

em sua área. SEÇÃO VII - Do Ministério da Capelania. Art. 88 - O Ministro de 

Capelania exercerá suas funções como pastor de igreja local ou por designação 

do Presbitério. § 1º - Quando o Ministro de Capelania estiver realizando o seu 

ministério como projeto de uma igreja local terá o tratamento de pastor auxiliar, 

com os mesmos direitos e deveres. § 2º - O comissionamento e posse se dará na 

forma do pastor auxiliar.  Art. 89 - Do Ministro de Capelania exigir-se-á curso livre 

em sua área. CAPÍTULO III - Dos Ministérios Não Ordenados. Art. 90 - Os 

ministérios da docência teológica, da educação cristã, da música, o missionário, 

capelania e diaconia poderão ser exercidos por membros professos, pessoas 

idôneas, maduras na fé, mesmo que não tenham sido ordenados pelo Presbitério. 

§ 1º - São designados ministérios não ordenados, constituindo-se em parte 

integrante da Igreja, mesmo sem corresponderem às ordens de ofício. § 2º - O 

ministro não ordenado estará jurisdicionado à igreja a que estiver servindo ou na 

que for membro, quando for o caso de ministério missionário. Art. 91 - O Ministro 

da Docência Teológica deverá ser pós-graduado em Teologia, strictu sensu. § 1º - 

Na inscrição para o exercício da docência deverá apresentar carta de 

recomendação do Conselho da Igreja a que estiver jurisdicionado. § 2º - A posse e 

a consagração de um professor de teologia se dará solenemente em culto 

realizado pela Instituição Teológica da IPIB, de cuja cerimônia se lavrará ata 

própria. Art. 92 - O missionário deverá ter, no mínimo, curso livre de teologia, e 

deverá ser membro de uma igreja local, a qual exercerá sobre ele o poder de 

jurisdição. Parágrafo único - O missionário só terá direito de admissão à ordem 

pastoral nos termos estabelecidos pela IPIB. Art. 93 - Em casos muito especiais, e 

a critério do seu presbitério, o missionário poderá obter licença temporária, para 

celebrar os atos pastorais, excluindo-se assumir a presidência de Conselho da 

Igreja local. Parágrafo único - Esta licença não ultrapassará o período de um ano, 

podendo, entretanto, ser renovada a critério do Presbitério. Art. 94 - A juízo do 

concílio a que estiver jurisdicionado, o missionário terá o direito à voz. Art. 95 - O 

envio de missionário aos campos deve ser feito solenemente pela igreja local. 

Parágrafo único - Esta cerimônia solene se chamará “Culto de Consagração e 



Envio de Missionário”. Art. 96 - Do Ministro de Música exigir-se-á curso superior 

em sua área e, no mínimo, curso médio de teologia. Art. 97 - O Ministro de Música 

será jurisdicionado à igreja a que estiver servindo e a juízo do Conselho poderá 

participar das reuniões sem direito a voto. Art. 98 - A supervisão do trabalho do 

Ministro de Música estará a cargo do pastor da igreja, nos termos do que dispõe o 

Artigo 36, §2, da Constituição. Art. 99 - O Ministro de Música deverá ser 

consagrado em culto solene realizado na igreja a que vier servir. Art. 100 - O 

Ministro de Educação Cristã será jurisdicionado à igreja a que estiver servindo e a 

juízo do Conselho poderá participar das reuniões sem direito a voto. Art. 101 - 

Para o exercício deste ministério deverá ter curso livre de teologia com 

especialização em sua área de atuação. Art. 102 - O Ministro de Educação Cristã 

deverá ser consagrado em culto solene realizado na igreja a que vier servir. Art. 

103 – Do Ministro de Diaconia exigir-se-á cursos livres de teologia e de diaconia. 

Art. 104 - O Ministro de Diaconia será jurisdicionado à igreja a que estiver 

servindo e a juízo do Conselho poderá participar das reuniões sem direito a voto. 

Art. 105 - O Ministro de Diaconia deverá ser consagrado em culto solene realizado 

na igreja a que vier servir. Art. 106 – Do Ministro de Capelania exigir-se-á cursos 

livres de teologia e de capelania. Art. 107 - A supervisão do trabalho do Ministro 

de Capelania estará a cargo do pastor da igreja e a juízo do Conselho poderá 

participar das reuniões sem direito a voto. Art. 108 - O Ministro de Capelania 

deverá ser consagrado em culto solene realizado na igreja a que vier servir. 

TÍTULO V - DOS CONCÍLIOS – CAPÍTULO I - Disposições Preliminares. Art. 109 

- É dever dos concílios inferiores apresentar aos superiores seu livro de atas, 

submetendo-os à  aprovação, quando será verificado se: a) todos os atos 

praticados foram constitucionais e regulares; b) foram equitativos e corretos; c) 

foram corretamente registrados; d) obedeceram às normas para elaboração de 

atas; e) as ordens legais dos concílios superiores foram cumpridas. Parágrafo 

único - O concílio examinador deve registrar em suas próprias atas a aprovação e 

observações feitas, consignando-as resumidamente no livro examinado e, se 

constatar irregularidades que exijam a sua intervenção, ordenará, de ofício, que o 

concílio inferior as reveja ou corrija. Art. 110 - Os recursos contra decisões 



administrativas dos concílios ao concílio imediatamente superior observará as 

seguintes normas procedimentais: I - Somente os membros do Concílio podem 

recorrer; II - O recorrente deverá enviar ofício ao Concílio imediatamente superior, 

no prazo de trinta dias, contados a partir da comunicação da decisão;  III - O 

encaminhamento se fará por intermédio do Concílio recorrido, salvo se este se 

recusar fazê-lo ou não o fizer no prazo de quinze dias; IV - Mantida a decisão do 

Concílio recorrido, não caberá mais qualquer tipo de recurso. Art. 111 - Os 

concílios poderão instaurar processos administrativos e disciplinares. § 1º - O 

processo administrativo seguirá o seguinte rito: a) decisão do concílio para 

instaurar o processo; b) citação do acusado para apresentar a defesa e produzir 

provas pertinentes; c) oitiva de até cinco testemunhas; e) alegações finais; f) 

parecer final da comissão; g) julgamento do concílio feito pelo voto de 2/3 dos 

membros presentes, por escrutínio secreto. § 2º - O processo disciplinar 

obedecerá ao disposto no Código Disciplinar e no Regimento Interno do Tribunal 

Eclesiástico. Art. 112 - 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. 113 - Os membros dos concílios podem 

reclamar contra as decisões administrativas 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. 114 - 

Todo membro professo de uma igreja, em plena comunhão, pode representar 

formalmente ao concílio superior, contra decisão administrativa tomada pelo 

inferior, que considere errônea, no prazo de trinta dias após sua publicação. Art. 

115 - Nenhum documento subirá a um concílio superior senão por intermédio do 

inferior competente, salvo quando este se recusar a providenciar o seu 

encaminhamento, ou não o fizer no prazo de quinze dias. Parágrafo único - 

Quando o concílio receber um documento para ser encaminhado, deverá 



certificar-se, previamente, se o mesmo reúne condições de admissibilidade e se a 

matéria não é de sua própria competência. Art. 116 - As sessões dos concílios 

hierarquicamente superiores ao Conselho serão públicas, salvo nos casos 

previstos na Constituição da IPIB e nesta Lei, devendo ser iniciadas e encerradas 

com oração. Art. 117 - 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, 

podendo decidir sobre casos urgentes, ad referendum da reunião seguinte do seu 

concílio, referidos: a) no Art. 60, incisos: IV, V, VII, VIII, XI, XVII E XVIII; b) no Art. 

66, incisos: V, VI e VIII; c) no Art. 73, incisos:  IV, V, VII, VIII, XI, XVII e XVIII. Art. 

118 - Os concílios podem receber, como membros visitantes, ministros ou 

representantes de outras comunhões eclesiásticas reconhecidas pelo disposto no 

Art. 4º da Constituição da IPIB e, como membros correspondentes, os de concílios 

congêneres da Igreja, que poderão ter direito a voz mediante decisão do Concílio. 

Art. 119 - As Comissões Executivas dos Presbitérios e dos Sínodos se constituem 

dos membros de sua Diretoria  e a da Assembleia Geral por sua Diretoria e por um 

representante de cada Sínodo, na forma disposta no Art. 66, inciso XII da 

Constituição da IPIB. Parágrafo único - As Comissões Executivas poderão 

nomear comissões de assessoria. CAPÍTULO II - Do Conselho. Art. 120 - Na sua 

composição, o Conselho não pode ter parentes consanguíneos até terceiro grau 

ou por afinidade, em número superior à metade de seus membros.  Art. 121 - O 

Conselho reunir-se-á ao menos uma vez por mês, convocado pelo presidente com 

antecedência mínima de dois dias, salvo em casos de urgência: I - por deliberação 

própria; II - a requerimento de um terço de seus membros; III - a requerimento dos 

membros da Igreja, nos termos do Art. 14, in fine, da Constituição da IPIB; IV - por 

decisão do Presbitério. Art. 122 - O Conselho poderá reunir-se sem a presença do 

pastor titular, no caso de seu falecimento ou quando este não houver tomado 

posse e no caso de ausência, quando for 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 ou resolver sobre 



escolha de representante junto ao Presbitério. Parágrafo único - Nestes casos, o 

pastor deve ser, incontinenti, informado sobre a ocorrência da reunião e seus 

resultados, pelo vice-presidente. Art. 123 - O pastor titular poderá exercer as 

funções plenas do Conselho, em caso de falecimento, mudança de domicílio, 

renúncia coletiva, recusa de comparecimento dos presbíteros, 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. 124 - Na impossibilidade de reunir-se o 

Conselho para exame de candidatos à profissão de fé, o pastor titular o fará, 

fazendo-lhe a devida comunicação na reunião seguinte. Art. 125 - O Conselho 

poderá reunir-se sem o número legal de presbíteros, quando os demais estiverem 

impedidos por: I - licença, concedida pelo Conselho; II - motivo de ausência, se 

depois de convocados se negarem a comparecer; III- estarem respondendo a 

processo. Parágrafo único - A decisão será, porém, ad referendum do quórum 

estabelecido, quando se tratar de casos disciplinares ou de administração civil e 

financeira.  Art. 126 - As atas do Conselho e os demais documentos do arquivo 

ficarão sob a responsabilidade do secretário, eleito anualmente dentre seus 

membros. Art. 127 - As atas serão um registro claro das resoluções do Conselho, 

bem como dos atos pastorais, devendo ser elaboradas segundo as regras 

estabelecidas pela Assembleia Geral da IPIB. Art. 128 - Em casos excepcionais, o 

presidente acumulará as funções de secretário. Art. 129 - O arquivo do Conselho 

conterá um rol minucioso de todo o movimento de admissão, disciplina, 

transferência e demissão de membros. CAPÍTULO III - Do Presbitério. Art. 130 - 

O Presbitério compõe-se de todos os seus ministros e das igrejas de sua 

jurisdição, representadas por um dos seus presbíteros. § 1º - Para que possam 

participar da reunião, os representantes apresentarão uma credencial assinada 

pelo presidente ou pelo secretário do respectivo Conselho e os ministros, a sua 

Carteira Funcional. § 2º - Na composição de um Presbitério será exigido um 

número mínimo de dez igrejas e de seis ministros. § 3º - Nas regiões onde a 

realidade geográfica torne inviável a formação do Presbitério com o número 

exigido no parágrafo anterior, o Sínodo, excepcionalmente, poderá autorizar o seu 



funcionamento com um número menor a ser estabelecido após criteriosa análise 

da região. Art. 131 - O Presbitério reúne-se ordinariamente ao menos uma vez por 

ano e extraordinariamente: I - quando o próprio concílio o determinar; II - quando 

alguma emergência o exigir, convocado pelo presidente ou quem suas vezes fizer, 

por deliberação própria, ou a requerimento subscrito por membros em número 

igual ao estabelecido para o quórum. § 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, convocadas com antecedência 

mínima de sete dias, tratarão somente das matérias para que forem convocadas. 

Art. 132 - As atas do Presbitério serão elaboradas segundo as regras baixadas 

pela Assembleia Geral. Estas e os demais documentos que compõem o arquivo 

ficarão sob responsabilidade do secretário executivo. Art. 133 - Os membros da 

Diretoria, eleitos para um mandato de dois anos, têm as seguintes atribuições: I - 

Ao presidente compete exercer a autoridade para: a) a manutenção da ordem nas 

sessões; b) convocar ou adiar as reuniões do concílio, conforme as regras por 

este estabelecidas; II - Ao vice-presidente compete substituir o presidente em seus 

impedimentos. III - Aos secretários compete elaborar a lista de presença, fazendo 

a devida verificação no início da cada sessão; a leitura dos documentos; lavrar as 

atas com o registro dos documentos e das decisões do concílio; encaminhar as 

atas aprovadas ao secretário executivo. IV - Ao secretário executivo compete: a) 

providenciar a encadernação do livro de atas, quando feitas digitalmente ou 

transcrevê-las em livro próprio, quando for o caso; b) enviar o resumo delas para 

publicação no órgão oficial da Igreja, acompanhado de seu arquivo digital na 

íntegra; c) organizar, manter atualizado e zelar pelo arquivo do Presbitério; d) 

providenciar a execução das determinações do Presbitério em harmonia com a 

Comissão Executiva; e) substituir o presidente no impedimento do Vice-

Presidente. V - Ao Tesoureiro compete: a) receber e registrar as receitas 

financeiras responsabilizando-se por sua guarda e movimentação; b) efetuar os 

pagamentos autorizados pelo Presbitério e/ou por sua Comissão Executiva; c) ter 

as contas em ordem e em dia, e apresentá-las com o respectivo balancete e 



documentos, sempre que lhe forem solicitados pela Comissão Executiva; d) 

submeter ao Presbitério as contas para a devida aprovação. § 1º - O presidente, 

enquanto na presidência, não pode tomar parte nas discussões, e só tem voto de 

qualidade, que é obrigatório, exceto nas reuniões para eleição da diretoria da 

Assembleia Geral, quando terá voto de quantidade. § 2º - Do arquivo do 

Presbitério, que deverá ser de forma física e digital, constará o registro: a) das 

suas igrejas e congregações; b) da admissão, disciplina, transferência e demissão 

de ministros, licenciados e candidatos; c) da organização, união, transferência, 

desmembramento e dissolução de igrejas; d) da estatística completa das 

atividades eclesiásticas de sua jurisdição. § 3º - As contas bancárias serão 

abertas em nome do Presbitério, sendo obrigatória a assinatura conjunta do 

tesoureiro e do presidente para sua movimentação. § 4º - A abertura de contas 

bancárias, aplicação em instituições financeiras e o levantamento de empréstimos 

somente serão feitos com a autorização da Comissão Executiva. § 5º - Quando o 

secretário executivo e o tesoureiro forem presbíteros e não representarem a sua 

igreja tomarão assento no concílio, tendo somente o direito à voz. Art. 134 - Uma 

igreja poderá ser transferida para a jurisdição de outro presbitério, por decisão do 

Sínodo ou por iniciativa dos Presbitérios sendo observadas as seguintes 

condições:  I - Quando houver a apresentação de motivos relevantes que 

justifiquem a transferência; II - Quando for para um presbitério de jurisdição 

vizinha ao do concílio a que pertence; III - Quando decidida por entendimentos 

entre os presbitérios envolvidos e a igreja; IV - Quando decidida por medida 

administrativa da Assembleia Geral da IPIB. Art. 135 - As despesas feitas pelos 

ministros e presbíteros para comparecerem às reuniões do Presbitério devem ser 

pagas por suas igrejas. CAPÍTULO IV - Do Sínodo. Art. 136 - Para a organização 

de um Sínodo será exigido um número mínimo de cinco Presbitérios. Parágrafo 

único - A representação de cada Presbitério será constituída de quatro ministros e 

quatro presbíteros, eleitos dentre seus membros. Art. 137 - O Sínodo reúne-se 

ordinariamente pelo menos a cada dois anos e extraordinariamente, sempre que 

se fizer necessário. I - quando o próprio concílio o determinar; II - quando alguma 

emergência o exigir, convocado pelo presidente ou quem suas vezes fizer, por 



deliberação própria, ou a requerimento subscrito por membros em número igual ao 

estabelecido para o quórum. § 1º - Os representantes dos Presbitérios que 

compõem o Sínodo, exibirão uma credencial assinada pelo presidente ou 

secretário do respectivo Presbitério, sem a qual não tomará assento. § 2º - A 

reunião ordinária do Sínodo será realizada nos três primeiros meses do ano. § 3º - 

Nas reuniões extraordinárias, o Sínodo é dirigido pela Diretoria da reunião 

ordinária anterior e composto pelos seus ministros e pelos mesmos presbíteros, 

salvo se os Presbitérios quiserem substituí-los. § 4º - As reuniões extraordinárias, 

convocadas com antecedência mínima de sete dias, tratarão somente da matéria 

para que forem convocadas. Art. 138 - As atas do Sínodo serão elaboradas 

segundo as regras baixadas pela Assembleia Geral. Estas e os demais 

documentos que compõem o arquivo físico e digital ficarão sob responsabilidade 

do secretário executivo. Art. 139 - Os membros da Diretoria, eleitos para um 

mandato de dois anos, têm as seguintes atribuições: I - Ao presidente compete 

exercer a autoridade para: a) a manutenção da ordem nas sessões; b) convocar 

ou adiar as reuniões do concílio, conforme as regras por este estabelecidas. II - Ao 

vice-presidente compete substituir o presidente em seus impedimentos. III - Aos 

secretários compete elaborar a lista de presença, fazendo a devida verificação no 

início da cada sessão; a leitura dos documentos; lavrar as atas com o registro dos 

documentos e das decisões do concílio; encaminhar as atas aprovadas ao 

secretário executivo. IV - Ao secretário executivo compete: a) providenciar a 

encadernação do livro de atas, quando feitas digitalmente ou transcrevê-las em 

livro próprio, quando for o caso; b) enviar o resumo delas para publicação no 

órgão oficial da Igreja, acompanhado de seu arquivo digital na íntegra; organizar, 

manter atualizado e zelar pelo arquivo do Sínodo; c) providenciar a execução das 

determinações do Sínodo em harmonia com a Comissão Executiva; d) substituir o 

presidente no impedimento do vice presidente. V - Ao Tesoureiro compete: a) 

receber e registrar as receitas financeiras, responsabilizando-se pela sua guarda e 

movimentação; b) efetuar os pagamentos autorizados pelo Sínodo e/ou pela sua 

Comissão Executiva; c) ter as contas em ordem e em dia, e apresentá-las com o 

respectivo balancete e documentos, sempre que lhe solicite a Comissão 



Executiva; d) submeter ao Sínodo as contas para a devida aprovação. § 1º - O 

presidente, enquanto na presidência, não pode tomar parte nas discussões, e só 

tem voto de qualidade, que é obrigatório. § 2º - Do arquivo do Sínodo constará o 

registro: a) dos seus presbitérios; b) da organização, união, transferência, 

desmembramento e dissolução de presbitérios; d) da estatística completa das 

atividades eclesiásticas de sua jurisdição. § 3º - As contas bancárias serão 

abertas em nome do Sínodo, sendo obrigatória a assinatura conjunta do tesoureiro 

e do presidente para sua movimentação. § 4º - A abertura de contas bancárias, 

aplicação em instituições financeiras e levantamento de empréstimos somente 

serão feitos com a autorização da Comissão Executiva. Art. 140 - As despesas 

feitas pelos membros do Sínodo para comparecerem às suas reuniões devem ser 

pagas pelos respectivos Presbitérios. CAPÍTULO V - Da Assembleia Geral. Art. 

141 - Na composição da Assembleia Geral, a representação de cada presbitério 

será constituída de dois ministros e de dois presbíteros, eleitos nos seus 

presbitérios. Parágrafo único - Na credencial que habilita os representantes, 

assinada pelo presidente ou secretário, é necessário constar, discriminadamente, 

os ministros e os presbíteros, bem como os seus respectivos suplentes. Art. 142 - 

A Assembleia Geral reúne-se ordinariamente de dois em dois anos. Art. 143 - A 

Assembleia Geral reúne-se extraordinariamente: I - quando o próprio concílio o 

determinar; II - quando qualquer emergência o exigir, sendo convocada mediante 

decisão de sua Comissão Executiva ou a requerimento de ministros e presbíteros 

em número exigido para o quórum. § 1º - Nas reuniões extraordinárias, a 

Assembleia Geral será composta dos mesmos representantes da reunião ordinária 

anterior, a não ser que os Presbitérios queiram substituí-los, obedecendo ao 

disposto no parágrafo único do Art. 141, e será dirigida pela mesma Diretoria. § 2º 

- As reuniões extraordinárias tratarão somente da matéria para que forem 

convocadas. Art. 144 - A convocação da Assembleia Geral será obrigatoriamente 

por uma das seguintes formas: I - pelo órgão oficial “O Estandarte”, em edição 

expedida pelo menos sessenta dias antes da data da convocação, no caso de 

reunião ordinária, e trinta dias antes, no caso de reunião extraordinária; II - por 

correspondência aos presidentes de Sínodos e Presbitérios com o mesmo critério 



acima. III- Pelo Webportal da IPIB com o mesmo critério acima mencionado. Art. 

145 - As atas da Assembleia Geral serão elaboradas conforme suas regras e, com 

os demais documentos que compõem seu arquivo, que deverá ser físico e digital e 

estarão a cargo do Secretário Geral. Art. 146 - As despesas feitas pelos ministros 

e presbíteros para comparecerem às reuniões da Assembleia Geral, inclusive dos 

membros de sua Diretoria, devem ser pagas pelos respectivos Presbitérios. Art. 

147 - A Diretoria será eleita nos presbitérios conforme disposto no Código 

Eleitoral, para um mandato de quatro anos e seus membros têm as seguintes 

atribuições: I - Ao presidente compete exercer a autoridade para: a) a manutenção 

da ordem nas sessões; b) convocar ou adiar as reuniões do concílio, conforme as 

regras por este estabelecidas; c) cumprir e fazer cumprir as normas do Regimento 

Interno da AG em suas reuniões. II - Ao 1º vice-presidente compete substituir o 

presidente em seus impedimentos e na sua ausência, será substituído pelo 2º 

vice-presidente. III - Ao 1º secretário compete: a) elaborar cuidadosamente as atas 

de cada sessão, inserindo nelas todas as decisões tomadas e encaminhá-las ao 

Secretário Geral para serem encadernadas segundo as Normas de Elaboração de 

Atas da Assembleia Geral e publicadas no órgão oficial da Igreja; b) ler a ata da 

sessão anterior.  IV - Ao 2º secretário compete: a) substituir o 1º secretário; b) 

organizar o rol dos membros, logo depois da sessão de instalação do Concílio, e 

fazer a verificação de presença, diariamente, no começo das sessões; c) ler todos 

os papéis que forem apresentados à mesa e guardá-los em boa ordem; d) 

transcrever nos livros de Atas dos Sínodos e da Comissão Executiva o Termo de 

Aprovação que será assinado pelo presidente. § 1º - O presidente, enquanto na 

presidência, não pode tomar parte nas discussões e só tem voto de qualidade que 

é obrigatório. § 2º - O presidente passará a presidência ao seu substituto legal 

sempre que julgar necessário. § 3º - O presidente não poderá apresentar 

propostas, indicações ou emendas, nem discutir as matérias; mas, se o quiser 

fazê-lo, passará a presidência ao seu substituto legal, antes do início da 

discussão, e não voltará à sua função até encerrar a votação. § 4º - Em caso de 

empate, o presidente terá voto de qualidade, que é obrigatório. § 5º - No 

impedimento temporário do 1º e do 2º vice-presidentes, de substituir o presidente, 



o Secretário Geral assumirá a presidência e, no caso de impedimento 

permanente, este conduzirá o Concílio na escolha do substituto do presidente para 

aquela reunião. Art. 148 - No interregno de suas reuniões, a Assembleia Geral é 

representada pela Comissão Executiva constituída pela Diretoria da Assembleia 

Geral e por um representante de cada Sínodo, além do Secretário Geral, 

Tesoureiro Geral e Administrador Geral e terá as seguintes atribuições: I - 

Executar as decisões da Assembleia Geral; II - Nomear os membros das 

Secretarias, Assessorias, Comissões e outros Departamentos da Igreja; III - 

Aprovar o orçamento bi-anual da Igreja; IV - Contratar e demitir empregados da 

Igreja; V - Propor à Assembleia Geral medidas que julgar convenientes para o 

desenvolvimento da Igreja; VI - Decidir sobre a convocação da Assembleia Geral; 

VII- Examinar os atos e atas dos Sínodos; VIII- Decidir sobre casos urgentes ad 

referendum da próxima Assembleia Geral, observado o disposto no Art. 117. Art. 

149 - Todas as despesas com a realização da reunião da Comissão Executiva 

serão pagas pela Tesouraria Geral da IPIB obedecendo-se o seguinte critério: I - 

Após a reunião, a Tesouraria Geral da IPIB providenciará o levantamento do total 

das despesas e sua divisão pelo número total de Sínodos, mais a Diretoria da 

Assembleia Geral, o tesoureiro geral, o administrador geral, o secretário geral e 

outras pessoas convocadas oficialmente para a reunião; II - O levantamento das 

despesas será feito exclusivamente com base nos comprovantes apresentados e 

aceitos pela Tesouraria Geral da IPIB; III - Cada Sínodo providenciará o 

pagamento da parcela referente ao seu representante; IV - A Tesouraria Geral da 

IPIB se responsabilizará pelo pagamento das parcelas referentes à Diretoria da 

Assembleia Geral, à Tesouraria Geral, à Administração Geral, à Secretaria Geral e 

a outras pessoas convocadas oficialmente para a reunião; V - Cada Sínodo terá o 

prazo de 30 dias após o recebimento do boleto para providenciar o pagamento da 

parcela referente a seu representante. DA DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA. Art. 150 

- Com relação ao disposto no Art. 130, § 2º e no Art. 136, os sínodos e a 

Assembleia Geral deverão deliberar de forma fundamentada, ouvidos os 

interessados, se mantêm ou não a composição atual, no prazo de um ano da 

entrada em vigor desta Lei Complementar. Art. 151 - Excepcionalmente, por ser a 



primeira edição, esta Lei Complementar será submetida à aprovação de 2/3 dos 

Presbitérios juntamente com a Constituição da IPIB. DISPOSIÇÕES FINAIS. Art. 

152 - As atribuições do Administrador Geral são as seguintes: I - Gerenciar o 

Escritório Central da IPIB; II - Gerir a utilização e conservação das propriedades e 

os recursos patrimoniais da IPIB; III - Apresentar, anualmente, inventários, 

relatórios e balanços patrimoniais à Comissão Executiva; IV - Superintender a 

organização e realização dos eventos de âmbito nacional da IPIB; V- reportar-se 

ao Secretário Geral no cumprimento de suas atribuições. Art. 153 - As atribuições 

do Secretário Geral são as seguintes: I - executar, implementar e diligenciar pelo 

cumprimento das decisões da Assembleia Geral e de sua Comissão Executiva; II - 

substituir o presidente nos casos previstos no Art. 147, § 5º; III - publicar em “O 

Estandarte”, órgão oficial da Igreja, o resumo das atas da Assembleia Geral e de 

sua Comissão Executiva, contendo claramente as suas decisões; IV - organizar e 

manter o arquivo de documentos oficiais da Igreja; V - organizar, juntamente com 

a Diretoria, as reuniões da Comissão Executiva e da Assembleia Geral; VI - 

representar a Igreja por delegação do presidente; VII - Responsabilizar-se pela 

gestão dos benefícios pastorais (seguro de vida, previdência suplementar e 

outros). Art. 154 - As atribuições do Tesoureiro Geral são as seguintes: I - receber 

e registrar as receitas financeiras da Igreja, responsabilizando-se pela sua guarda 

e movimentação; II - efetuar os pagamentos autorizados pela Comissão Executiva;  

III - ter as contas em ordem e em dia, e apresentá-las com o respectivo balancete 

e documentos, sempre que lhe ordene a Comissão Executiva; § 1º - As contas 

bancárias serão abertas em nome da Igreja, sendo obrigatória a assinatura 

conjunta do tesoureiro e do presidente para sua movimentação; § 2º - A abertura 

de contas bancárias, aplicação em instituições financeiras e levantamento de 

empréstimos somente serão feitos com a autorização da Comissão Executiva. Art. 

155 - A decisão da contratação e da demissão do Administrador Geral, do 

Secretário Geral e do Tesoureiro Geral é tomada pela Comissão Executiva da 

Assembleia Geral em obediência ao disposto no Art. 148, IV, que definirá a forma 

de fazê-lo. Art. 156 - A alteração, modificação ou revogação da presente Lei será 

feita pela Assembleia Geral, por proposta subscrita pelos seus membros em 



número igual ou superior ao quórum, por decisão de mais da metade dos 

membros do Concílio. Art. 157 - Esta Lei entrará em vigor no ato da promulgação 

da Constituição, observada a disposição transitória  da Constituição, revogadas as 

disposições em contrário”. Também foi aprovada a reforma do Código Disciplinar e 

a criação do Regimento Interno do Tribunal Eclesiástico, que entrarão em vigor na 

data da promulgação da Constituição da IPIB como seguem: “CÓDIGO 

DISCIPLINAR DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL. 

CAPÍTULO I - Disposições Preliminares. Art. 1º - Pela autoridade recebida de 

Cristo, a Igreja tem o poder disciplinar sobre membros professos, oficiais e 

concílios. Art. 2º - No exercício do poder disciplinar, a Igreja aplicará as sanções 

previstas neste Código. Art. 3º - No exercício da disciplina, a Igreja visa à 

edificação dos seus membros, à remoção de escândalos, erros ou faltas, ao bem 

dos ofensores e à honra e glória de Deus.  Art. 4º - Os membros não professos 

recebem os cuidados espirituais da Igreja, mas ficam sob a disciplina direta e 

imediata dos pais ou responsáveis legais.  Seção I - Dos Fatos Puníveis - Art. 5º 

- 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. 6º - Consideram-se ofensivos à paz e unidade da Igreja, 

dentre outros, a insubmissão às autoridades eclesiásticas, 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. 

7º - Em relação aos Concílios, são fatos puníveis, dentre outros: I - tomar decisão 

doutrinária ou prática que ofenda os princípios fundamentais adotados pela Igreja; 

II - proceder com evidente espírito de injustiça, desrespeitando disposições 

processuais de importância relevante ou aplicando sanção manifestamente 

desproporcional à falta; III - desobedecer reiteradamente às observações que, 

sem caráter disciplinar, o concílio superior fizer no exame periódico do livro de 

suas atas;  IV - tornar-se desidioso no cumprimento de suas atribuições 

constitucionais, comprometendo o prestígio da Igreja ou a boa ordem dos seus 

trabalhos; V- adotar medidas comprometedoras à paz, à unidade, à pureza e ao 

progresso da Igreja. 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. Seção II - Das Sanções - 

Art. 9º - As sanções serão efetivadas formalmente pelos concílios, por meio de 

sentença, notificando-se por escrito os interessados. Parágrafo único - Para fins 

recursais será dispensada a notificação se a parte tiver sido intimada previamente 

para estar presente na sessão de julgamento, ainda que não compareça ou se 

retire antes de encerrada a reunião. Art. 10 - É dever dos concílios envidar 

esforços para corrigir as falhas por meios suasórios, evitando recorrer a processo. 

Art. 11 - Em relação aos membros da Igreja e seus oficiais, podem ser aplicadas 

as seguintes sanções: I - advertência, que consiste em admoestar o culpado, por 

escrito, exortando-o a corrigir-se, nas hipóteses de falta leve; II - suspensão da 

comunhão, que consiste no impedimento de exercer os direitos mencionados no 

Art. 18, incisos I, II e III, da Constituição e dos ofícios eclesiásticos, na hipótese de 

falta grave; III - a exclusão do rol de membros, que consiste em eliminar o faltoso 

da comunhão da Igreja, na hipótese de falta gravíssima; IV - suspensão 

temporária dos ofícios eclesiásticos, que consiste em afastar o oficial somente das 

funções do seu ofício; V - deposição de oficial, que consiste na destituição de suas 

funções. § 1º - Quando o ministro for deposto e não tiver sido excluído, será 

arrolado como membro de uma Igreja local, indicada pelo concílio. § 2º - O prazo 

da suspensão poderá ser determinado ou indeterminado, e o faltoso será 

readmitido à comunhão ou ao seu ofício quando se verificar a sua reabilitação. 

Art. 12 - Nenhuma sanção ou penalidade será aplicada se não for assegurado ao 

acusado o direito de defesa e o de produzir as provas pertinentes que requerer.  

Art. 13 - Aos concílios podem ser impostas as seguintes sanções: I - advertência, 

quando verificada a ocorrência de falta ou irregularidade no desempenho de seus 

trabalhos, hipótese em que será determinada a sua correção ou reparação; II - 

intervenção com suspensão temporária de suas funções, quando não obedecida a 

determinação do inciso anterior, ou quando a gravidade do fato assim exigir; III - 

dissolução, com a extinção do concílio, quando forem ineficazes as sanções 

anteriores, pela reiteração da conduta faltosa, ou quando a gravidade do fato 

assim exigir; Parágrafo único - Suspenso ou dissolvido um concílio, seus 



membros se subordinarão imediatamente ao concílio disciplinador. Art. 14 - As 

sanções aplicadas aos concílios não alcançam individualmente os seus membros, 

mas a eventual responsabilidade destes será apurada, aplicando-se-lhes as 

sanções devidas. Art. 15 - As sanções devem ser aplicadas com critério, discrição 

e amor, proporcionalmente à falta cometida, levando-se em consideração as 

circunstâncias atenuantes e agravantes. § 1º - São atenuantes: a) pouca 

experiência religiosa; b) pouco conhecimento das doutrinas da Igreja; c) influência 

do meio; d) bom testemunho anterior; e) presença e participação nas atividades da 

Igreja; f) humildade; g) manifestação de arrependimento com disposição de 

corrigir-se; h) boa fé; i) confissão voluntária. § 2º - São agravantes: a) relevante 

experiência religiosa; b) considerável conhecimento das doutrinas da Igreja; c) 

influência benéfica do meio; d) maus antecedentes; e) negligência nas atividades 

da Igreja; f) arrogância; g) contumácia. CAPÍTULO II - Do Processo - Seção I - 

Da Competência - Art. 16 - Compete ao Conselho processar e julgar membros 

professos, presbíteros e diáconos. Art. 17 - Compete ao Presbitério: I - processar 

e julgar os ministros e Conselhos de sua jurisdição;  II - processar e julgar 

membros de sua própria diretoria por infração disciplinar cometida no exercício da 

função; III - julgar em grau de recurso as decisões do Conselho. Art. 18 - Compete 

ao Sínodo: I - processar e julgar os Presbitérios de sua jurisdição; II - processar e 

julgar membros de sua própria diretoria por infração disciplinar cometida no 

exercício da função; III - julgar em grau de recurso as decisões do Presbitério. Art. 

19 - Compete à Assembleia Geral, através do Tribunal Eclesiástico: I - processar e 

julgar os Sínodos; II - julgar em grau de recurso as decisões dos Sínodos; III - 

julgar pedidos de revisão de suas decisões; IV - julgar pedidos de reabilitação, 

quando tenha aplicado a sanção disciplinar como órgão de única ou última 

instância; V - processar e julgar membros de sua própria Diretoria e de sua 

Comissão Executiva e juízes do Tribunal, por falta disciplinar cometida no 

exercício da função; Art. 20 - Quando um concílio tomar conhecimento de fato 

atribuível à pessoa sujeita à jurisdição de outro concílio, encaminhar-lhe-á 

denúncia ou queixa acompanhada de informações e documentos úteis ao seu 

julgamento. Parágrafo único - Recebida a denúncia ou queixa, o concílio 



processará o seu julgamento, se não preferir prorrogar a competência do concílio 

informante para fazê-lo. Art. 21 - Na omissão dos agentes indicados nos artigos 

16 ,17 e 18 a Assembleia Geral terá sua competência ampliada para conhecer e 

instaurar o processo disciplinar, de ofício ou por qualquer representação. Seção II 

- Do Impedimento e Da Suspeição - Art. 22 - São impedidos de participar do 

julgamento: I - o cônjuge e o parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau 

civil; II - os que participaram do julgamento no concílio inferior; III - os que serviram 

de procurador ou testemunha; IV - os que tiverem se ausentado das sessões sem 

o prévio consentimento do concílio. Parágrafo único - A arguição de impedimento 

será declarada de ofício ou apresentada pelas partes, sob pena de preclusão. Art. 

23 - São suspeitos de participar no julgamento os que: I - tiverem qualquer 

interesse direto e pessoal na decisão da causa; II - estiverem comprovadamente 

incompatibilizados com qualquer de seus integrantes; III - houverem manifestado a 

estranhos sua opinião sobre o mérito da causa. § 1º - A arguição de impedimento 

e de suspeição será apresentada, pelos integrantes, na primeira audiência a que o 

acusado comparecer, sob pena de preclusão. § 2º - Rejeitada a arguição, o 

vencido poderá interpor  recurso de agravo. Art. 24 - Quando se tratar de 

Conselho, se o afastamento por impedimento ou suspeição importar em anulação 

do quorum, será o processo remetido incontinenti ao Presbitério. Seção III - Dos 

Procedimentos - Art. 25 -Todo processo poderá ser instaurado mediante: I - 

queixa, quando o fato é comunicado pelo próprio ofendido; II - denúncia, quando o 

fato é comunicado por outra pessoa; III - de ofício, quando não houver denúncia 

ou queixa, mas o concílio tomar conhecimento de falta entender necessária a 

instauração de processo para a honra do Evangelho. § 1º - Integram qualquer 

processo, o queixoso, o denunciante e, nos procedimentos instaurados de ofício, a 

Igreja Presbiteriana Independente do Brasil; e o acusado. §2º - Nenhum processo 

será instaurado sem que o concílio, depois das devidas averiguações, julgue 

necessário fazê-lo para a honra do Evangelho e, no caso de queixa, obedecidas 

as medidas indicadas em Mateus 18.15 e 16. § 3º - Nenhum processo será 

instaurado decorrido mais de um ano do conhecimento da falta cometida. § 4º - 

Nenhum órgão da Igreja poderá deixar de apreciar ou dar seguimento à queixa ou 



denúncia em razão de vício formal ou de incompetência funcional, devendo, para 

eficácia da disciplina eclesiástica, promover as correções necessárias ao 

conhecimento, processamento ou encaminhamento da representação, queixa ou 

denúncia ao órgão competente. § 5º -  Ao instaurar procedimento de ofício o 

concílio nomeará uma pessoa para atuar como agente de acusação. A escolha 

deverá recair sobre membro professo que não tenha assento no concílio. § 6º - 

Em qualquer processo seus integrantes podem ser representados por 

procuradores evangélicos, se possível de tradição reformada. §7º - Salvo 

disposições em contrário, os prazos processuais serão contados a partir do 

primeiro dia útil do recebimento da documentação que poderá ser postada nos 

correios, protocolada na sede do Concílio ou encaminhada por correio eletrônico 

no formato PDF ou similar endereçada ao secretário executivo do concílio. § 8º - 

Nas citações e intimações o prazo começa a ser contado no dia seguinte da 

juntada do Aviso de Recebimento nos autos do Processo. § 9º -  Na interposição 

dos recursos e agravos o prazo é o da postagem ou do protocolo. Art. 26 - Os 

concílios e o Tribunal Eclesiástico devem agir com cautela quando a acusação 

revelar parcialidade do acusador ou quando este se encontrar sob disciplina ou 

respondendo a processo, ou quando se revelar imprudente, irascível ou proceder 

de modo temerário e malicioso. Art. 27 - O queixoso ou denunciante será 

previamente advertido de que, tendo conhecimento da falsidade da acusação, 

estará sujeito a processo disciplinar. Art. 28 - Recebida a queixa ou denúncia pelo 

concílio competente, este, em até trinta dias, decidirá sobre a instauração do 

processo, após examinar a seriedade e legitimidade da acusação, designando, 

dentre seus membros, uma Comissão Processante, composta de, no mínimo, um 

relator e dois membros, nomeando-se dentre eles o secretário e respectivos 

suplentes. O número dos componentes será sempre ímpar. § 1º - Correndo o 

processo perante o Conselho, poderá ser dispensada a nomeação de Comissão 

Processante. § 2º - Instaurado o processo, o presidente fará ver aos membros do 

concílio a gravidade de suas funções de juízes da Igreja de Cristo, lembrando-lhes 

as palavras de Gálatas 6:1. Art. 29 - Instaurado o processo, a Comissão 

Processante tomará as seguintes providências: I - autuação da queixa, denúncia 



ou de cópia da ata de instauração do processo de ofício, que consiste em colocar 

o documento respectivo sob capa de papel apropriado, na qual constará o termo 

de seu recebimento, inclusive data. A esse documento serão acrescentados, em 

ordem cronológica e termos apropriados, todos os papéis do processo. A 

autuação conterá ainda: a - O nome do concílio ou do tribunal; b - número do 

processo; c - nome do queixoso, do denunciante, ou, no caso de procedimento de 

ofício, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil; d - nome do acusado; e - 

embaixo a palavra AUTUAÇÃO e, na linha seguinte, dia, mês, ano e local e a 

expressão “AUTUO a peça acusatória e papéis que seguem. II -  citação do 

acusado para apresentar sua defesa preliminar, por escrito, e, caso queira, arrolar 

até 5 (cinco) testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias úteis. § 1º - O mandado 

conterá todos os termos da acusação, bem como a indicação de que o acusado 

poderá constituir procurador membro de igreja evangélica, se possível de tradição 

reformada, que o defenda  no  curso do processo. § 2º - Não sendo encontrado 

para citação pessoal, o acusado será citado por edital publicado uma vez em O 

Estandarte, órgão oficial da Igreja, com o prazo de quinze dias úteis a contar da 

data de sua expedição. § 3º - Ao revel será nomeado defensor dativo que 

apresentará defesa escrita no prazo de dez dias úteis, a contar da data em que 

tomar conhecimento da nomeação. Art. 30 - Recebida a defesa, o processo terá o 

seguinte rito: I - inquirição das testemunhas; II -  interrogatório do acusado; III - 

realização de diligências várias; IV - alegações finais no prazo sucessivo de dez 

dias úteis; V - julgamento e prolação da sentença. Parágrafo único - O prazo de 

conclusão do processo será de até noventa dias, podendo ser prorrogado 

excepcionalmente por mais quarenta e cinco dias. Art. 31 - Produzidas as provas 

requeridas pelo queixoso ou denunciante e pelo acusado, depois de julgadas 

pertinentes e necessárias pela Comissão Processante, o relator apresentará o 

parecer da Comissão, opinando pela procedência ou improcedência da acusação 

e pela penalidade aplicável. Art. 32 - O concílio poderá suspender 

preventivamente o acusado na oportunidade do Artigo 27, sem que essa medida 

constitua penalidade. Art. 33 - Os membros da Comissão Processante não 

perderão o direito de tomar parte no julgamento. Art. 34 - Os concílios 



comunicarão aos acusados as sanções impostas, informando o direito de recurso 

que lhes assiste, observado o disposto no parágrafo único do art. 9º.  Art. 35 - 

Publica-se a deposição e a exclusão; pode deixar de se publicar a suspensão; não 

se publica a advertência. Art. 36 - Para provar qualquer acusação é necessário o 

testemunho inconteste de pelo menos duas testemunhas ou, excepcionalmente, 

de uma, quando corroborado por indícios veementes. Art. 37 - Os membros 

professos não poderão eximir-se do dever de depor, uma vez intimados, e a 

desobediência importará em sanção. Art. 38 - As testemunhas indicadas, pela 

acusação ou pela defesa, em número não superior cinco, serão ouvidas, na 

presença do acusado, salvo se este não comparecer ou, em caso de Carta 

Precatória, reduzidos a termo seus depoimentos, pelo secretário. Art. 39 - 

Poderão servir de testemunhas pessoas idôneas. § 1º - O relator advertirá as 

testemunhas do dever de dizerem a verdade, sob pena de sofrerem a penalidade 

prevista por falso testemunho. § 2º - 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. 40 - Não serão obrigados 

a depor um contra o outro o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 

terceiro grau civil. Art. 41 - As testemunhas poderão ser recusadas por 

impugnação das partes, cabendo à Comissão Processante julgar a procedência 

da impugnação. Art. 42 - Nenhuma testemunha poderá assistir ao depoimento de 

outra. Art. 43 - Qualquer contradita ou impugnação à testemunha somente será 

admitida antes de tomado o seu depoimento. Art. 44 - Uma testemunha poderá 

ser inquirida por outro concílio, em razão de distância, por Carta Precatória. Art. 

45 - Será admitida acareação entre o acusado e o ofendido, entre o acusado e as 

testemunhas, entre as testemunhas e, também, entre os acusados, quando for o 

caso. Art. 46 - Poderão ser juntados aos autos os documentos assinados, cuja 

autenticidade não seja posta em dúvida. CAPÍTULO III - Dos Recursos e da 

Revisão - Art. 47 - Pelo recurso, o vencido provoca um novo exame da causa no 

concílio superior. § 1º - São os seguintes os recursos admitidos: agravo, apelação, 

extraordinário e de ofício. § 2º - O recurso deverá ser feito em requerimento 

fundamentado e entregue ao presidente do concílio recorrido, que encaminhará as 



providências cabíveis. § 3º - O prazo para apresentar as contrarrazões é igual ao 

da interposição do recurso. Art. 48 - Quando um recurso subir ao concílio 

superior, o inferior remeterá com ele todos os termos do processo, devendo o 

novo julgamento ater-se à matéria nele contida. Parágrafo único - Ao receber os 

autos a instância superior adotará a providência contida no art. 28, inciso I, com as 

devidas adaptações, e escolherá relator, encaminhando-lhe o material recebido. 

Art. 49 - Mediante requerimento, as partes poderão obter cópia dos termos do 

processo registrado nas atas do concílio julgador, desde que pagas as despesas 

respectivas. Art. 50 - A decisão proferida no recurso deverá ser remetida ao 

concílio de origem. Art. 51 - Caberá recurso de agravo, no prazo de dez dias úteis, 

da decisão que rejeitar o impedimento ou suspeição arguidos e da que cercear 

direito de defesa. § 1º - O agravo, a critério do recorrente, poderá ser retido nos 

autos do processo para ser apreciado como preliminar no julgamento da apelação, 

ou remetido de imediato para apreciação do Concílio superior. Nesse último caso, 

antes da remessa à instância superior, o concílio inferior poderá reformar a 

decisão agravada, hipótese em que o recurso ficará prejudicado e será arquivado 

na instância de origem. § 2º - Ao receber o agravo do concílio inferior, e depois de 

observada a norma do parágrafo único do art. 47, no prazo de 10 dias úteis: a) a 

Comissão Executiva do concílio superior julgará o recurso “ad referendum” do 

plenário, com prévia ciência dos integrantes e observado o rito previsto no art. 55; 

b) o Tribunal Eclesiástico decidirá a matéria conforme seu regimento interno. Art. 

52 - Caberá recurso de apelação, no prazo de quinze dias úteis, quando o vencido 

não se conformar com a sentença que julgar o mérito da causa. § 1º - São razões 

suficientes para a apelação qualquer irregularidade prejudicial à defesa ou à 

acusação, erro, injustiça ou prejuízo manifestos no correr do processo. § 2º - A 

apelação não terá efeito suspensivo, exceto quando houver risco de prejuízos 

irreparáveis ou de difícil reparação, antes do julgamento do recurso, sendo 

relevante a sua fundamentação, devendo a Comissão Executiva do Concílio 

Superior ou o Tribunal Eclesiástico decidir quanto ao efeito suspensivo em até 5 

dias úteis. § 3º - Questões de fato não alegadas no concílio de origem somente 

poderão ser suscitadas na apelação se o apelante provar que deixou de fazê-lo 



por motivo de força maior. Art. 53 - O concílio recorrido encaminhará a apelação 

com suas razões e as contrarrazões, se houverem, ao concílio superior nos 

seguintes prazos: dez dias úteis no caso do Conselho; vinte dias úteis no caso do 

Presbitério, trinta dias úteis no caso do sínodo, a partir da data em que foi 

protocolada. Art. 54 - Se o recorrente, por qualquer dos meios permitidos, não 

sustentar a apelação perante o colegiado superior, terá o recurso arquivado, 

tornando-se definitiva a sentença recorrida. Art. 55 - Recebida a apelação, e 

observado o disposto art. 28, inciso I, com as devidas adaptações, nomear-se-á 

um relator que, no prazo determinado, fará o seu relatório e emitirá seu voto 

preliminar de admissibilidade ou inadmissibilidade do recurso. Art. 56 - O 

julgamento da apelação obedecerá à seguinte ordem: I - leitura do relatório e voto 

(de admissibilidade ou de inadmissibilidade) do relator; II - defesa do apelante pelo 

prazo de quinze minutos; III - réplica do apelado pelo prazo de quinze minutos; IV - 

tréplica do apelante pelo prazo de cinco minutos; V - voto (de mérito) do relator; VI 

- esclarecimentos que se fizerem necessários; VII - discussão da matéria pelos 

conciliares, vedada a participação dos integrantes do processo e de seus 

procuradores e daqueles impedidos de votar; VII - chamada nominal para proferir 

o voto, que poderá ser fundamentado. § 1º - Caso o voto preliminar do relator seja 

pela inadmissibilidade do recurso, o órgão julgador deverá decidir de imediato a 

questão por votação simples, após ouvir a defesa que terá até 10 minutos para 

apresentar suas razões. § 2º - Julgando inadmissível o recurso, ficam 

prejudicadas as demais fases do julgamento. Art. 57 - Caberá recurso 

extraordinário, no prazo de quinze dias úteis, à Assembleia Geral quando: a) a 

causa versar sobre matéria interpretativa de norma constitucional;  b) os concílios 

inferiores deixarem de cumprir, no processo, leis ou resoluções da Assembleia 

Geral, ou as contrariarem; c) houver divergência jurisprudencial dos concílios 

inferiores. Parágrafo único - O processamento do recurso extraordinário será 

idêntico ao da apelação. Art. 58 - Caberá recurso de ofício nos casos de 

deposição e exclusão de oficiais e dissolução de concílios. Parágrafo único - O 

processamento do recurso de ofício será idêntico ao da apelação. Art. 59 - A 

decisão do concílio superior poderá confirmar, revogar total ou parcialmente a 



sentença, ou ainda mandar proceder um outro julgamento. Art. 60 - Caberá a 

revisão quando, baseado em novas provas, o sentenciado requerer nova decisão 

ao órgão julgador que proferiu a sentença.  Parágrafo único - O processamento 

da revisão será idêntico ao da apelação.  CAPÍTULO IV - Da Reabilitação - Art. 

61 - Toda pessoa disciplinada terá direito de solicitar reabilitação, desde que 

apresente suficientes provas de arrependimento e testemunho satisfatório, depois 

de prazo considerável. Art. 62 - A reabilitação será efetuada pelo colegiado que 

proferiu a sentença, ou por outro congênere, mediante prorrogação de 

competência. Parágrafo único - O processamento da reabilitação será idêntico ao 

da apelação. Art. 63 - A reabilitação de oficiais excluídos não os restaura aos 

ofícios anteriores. Art. 64 - A reabilitação do ministro será gradativa: admissão à 

Santa Ceia, licença para pregar e reintegração no ministério. Parágrafo único - A 

reabilitação dependerá de prazo considerável, procedimento exemplar e 

pronunciamento favorável da igreja em que estiver arrolado. Art. 65 - Este Código 

entrará em vigor na data da promulgação da Constituição da Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil, revogadas as disposições em contrário”. Também foi 

aprovado o Regimento Interno do Tribunal Eclasiástico, que entrará em vigor na 

data da promulgação da Constituição da IPI do Brasil, conforme segue: 

“REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DA IPI DO BRASIL - 

LIVRO I - TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS - Art. 1° - A Assembleia Geral 

da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, doravante denominada IPIB, 

exerce a atividade disciplinar por meio de Tribunal Eclesiástico, com sede na 

cidade de São Paulo/SP, cujo funcionamento se rege pelo presente REGIMENTO 

INTERNO. Art. 2º -  Este Regimento dispõe sobre o funcionamento do Tribunal 

Eclesiástico, estabelece a sua competência, regula a instrução e julgamento das 

ações originárias e dos recursos que lhe são atribuídos, e institui a disciplina de 

seus serviços. CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO - Art. 3º - O Tribunal compõe-

se de sete membros titulares, sendo três ministros e três presbíteros, e o sétimo 

integrante ministro ou presbítero; e quatro suplentes, sendo dois ministros e dois 

presbíteros, todos escolhidos por escrutínio secreto pela Assembleia Geral da 

IPIB, em sua primeira reunião da nova legislatura. Art. 4° - A Diretoria do Tribunal 



é composta pelo Presidente e pelo Vice-Presidente, escolhidos em sua 

primeira reunião, por escrutínio secreto, para um mandato de duração 

coincidente com a da Diretoria da Assembleia Geral. Para esse ato presidirá 

a reunião o integrante com mais idade, que em seguida empossará os 

eleitos. Parágrafo único: servirá de secretário do Tribunal um funcionário 

da IPIB designado pela Comissão Executiva da Assembleia Geral, em sua 

primeira reunião. CAPÍTULO II - DAS ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA - Art. 5º - 

São atribuições do Presidente: I - representar e dirigir a administração do Tribunal; 

II - velar pelas prerrogativas do Tribunal, cumprindo e fazendo cumprir este 

Regimento; III - superintender os serviços do Tribunal, expedindo os atos 

normativos e as ordens para o seu regular funcionamento; IV -  convocar e presidir 

as sessões; V - proferir voto de quantidade e, em caso de empate, voto de 

qualidade; VI - convocar juízes suplentes quando necessário; VII - solicitar à 

Comissão Executiva da IPIB, quando houver vacância, a escolha de novos 

membros para completarem o mandato vago (art. 13). Art. 6°. O Presidente do 

Tribunal terá, nas sessões, assento especial no centro da mesa. O julgador mais 

idoso ocupará, na bancada, a primeira cadeira à direita; seu imediato, à esquerda, 

seguindo-se assim, alternada e sucessivamente, na ordem decrescente de idade. 

Art. 7º. Ao Vice-Presidente incumbe substituir o Presidente nas ausências e 

impedimentos eventuais. CAPÍTULO III - DA MANUTENÇÃO DA ORDEM NO 

TRIBUNAL - Art. 8º - O Presidente poderá ordenar a retirada de pessoas que 

estejam perturbando a ordem no recinto do julgamento, e suspender a sessão 

enquanto a ordem não for restabelecida. Art. 9º -  Sempre que tiver conhecimento 

de desacato ou desobediência à ordem emanada do Tribunal, ou de desrespeito a 

qualquer de seus membros, o Presidente adotará as medidas necessárias para a 

instauração de medida disciplinar contra os infratores. TÍTULO II - DOS JUÍZES - 

CAPÍTULO I - DA NOMEAÇÃO, DO COMPROMISSO, DA POSSE E DO 

EXERCÍCIO. Art. 10. A eleição para o cargo de Juiz do Tribunal Eclesiástico 

deverá obedecer aos seguintes critérios: I - A Comissão Executiva da Assembleia 

Geral da IPIB apresentará à Assembleia Geral uma lista composta de 12 nomes, 

sendo 6 ministros e 6 presbíteros, indicados pelos presbitérios (limitados a dois 



candidatos), sendo um ministro e um presbítero e por outros nomes de ministros e 

presbíteros que se candidatarem no prazo estabelecido no edital; II - Tanto os 

indicados quanto os candidatos deverão possuir notório conhecimento da 

legislação da IPI do Brasil; apresentar cartas de recomendação de seus 

respectivos concílios e ser íntegro, bem conceituado e de comprovada piedade e 

consagração.; III - Homologadas as candidaturas pela Comissão Executiva da AG, 

os nomes serão incluídos na lista final a ser submetida à Assembleia Geral para 

votação. Art. 11 -  Serão declarados eleitos os que, em cada classe (ministro ou 

presbítero), obtiverem a maioria simples dos votos, os quais tomarão posse na 

mesma ocasião em que forem empossadas as comissões designadas pela 

Comissão Executiva da Assembleia Geral para nova gestão. § 1º - Dentre os não 

eleitos, os dois mais votados de cada classe serão os suplentes, que tomarão 

posse na mesma ocasião prevista no caput. § 2º - No ato da posse, os juízes 

prestarão o seguinte compromisso: “Prometo buscar permanentemente a 

direção de Deus para, com humildade e responsabilidade, exercer as 

funções de juiz da Igreja de Cristo”. Art. 12 - A duração do mandato dos 

integrantes do Tribunal será coincidente com a do mandato da Diretoria da 

Assembleia Geral”. Parágrafo único - É vedado aos juízes do Tribunal o exercício 

de mais  de dois mandatos consecutivos, podendo ser reconduzidos após o lapso 

de um mandato. Art. 13 - Em caso de vacância, assumirá o mandato o suplente 

de sua classe mais votado para completar o mandato e assim sucessivamente. - 

CAPÍTULO II - DOS IMPEDIMENTOS E DAS SUSPEIÇÕES - Art. 14 - São 

impedidos de participar do julgamento: I - o cônjuge e o parente consanguíneo ou 

afim até o terceiro grau civil de qualquer dos integrantes da relação processual; II - 

os que participaram do julgamento no concílio inferior; III - os que serviram de 

procurador ou testemunha; IV - os que tiverem se ausentado das sessões sem 

prévio consentimento do Tribunal. Art. 15 - São suspeitos os que: I - tiverem 

qualquer interesse direto e pessoal na decisão da causa; II - estiverem 

comprovadamente incompatibilizados com qualquer dos integrantes da relação 

processual; III - houverem manifestado a estranhos sua opinião sobre o mérito da 

causa. Parágrafo único - A declaração e a arguição de impedimento e de 



suspeição serão processadas na forma estabelecida nos artigos 76 e 77 deste 

Regimento. CAPÍTULO III - DO QUORUM, DAS CONVOCAÇÕES E DAS 

VINCULAÇÕES - Art. 16 - O quorum para a instalação da sessão de julgamento é 

de cinco juízes, e se necessário para completá-lo, serão convocados os suplentes, 

respeitada a ordem decrescente de idade. Art. 17 - Os integrantes do Tribunal não 

ficam vinculados aos feitos distribuídos durante o respectivo mandato, salvo os 

com julgamento já iniciado e suspenso ou interrompido por qualquer motivo. 

TÍTULO III - DAS SESSÕES DE JULGAMENTO, SUA PRESIDÊNCIA E 

REGISTRO EM ATA - CAPÍTULO I - DAS SESSÕES - Art. 18 - As sessões serão 

convocadas pelo secretário, mediante ordem do Presidente, sempre que houver 

um número considerável de feitos aptos a serem julgados; devendo constar da 

convocação a data, o local e o horário de início da sessão e a pauta de 

julgamentos. Art. 19 - Na hora designada, o Presidente, assumindo sua cadeira e 

assegurando-se da existência de quorum, declarará aberta a sessão. Parágrafo 

único - As sessões serão iniciadas e encerradas com oração. Art. 20 - As 

sessões serão públicas, exceto quando houver necessidade de preservar direito à 

intimidade de alguma testemunha ou de qualquer dos integrantes da relação 

processual; hipótese em que só poderão permanecer no recinto os procuradores e 

funcionários em serviço. Art. 21 - Lida e aprovada a ata da sessão anterior, 

passará o Tribunal a deliberar segundo a pauta. Parágrafo Único - Em sendo a 

última sessão da legislatura a ata será aprovada na própria sessão. CAPÍTULO II 

-  DA PRESIDÊNCIA DAS SESSÕES - Art. 22 - Compete ao Presidente da 

sessão: I - organizar a pauta de julgamento; II - dirigir os trabalhos, sem permitir 

interrupções e o uso da palavra a quem não a houver obtido; III - manter a ordem, 

regular as discussões e debates, encaminhar votações, apurar votos e proclamar 

resultados; IV - convocar suplentes quando necessário; V - exigir o cumprimento 

dos atos necessários ao regular funcionamento das sessões e execução de suas 

determinações. CAPÍTULO III - DA ATA - Art. 23 - Do que ocorrer nas sessões o 

secretário lavrará ata circunstanciada, que será lida, discutida, emendada, se for o 

caso, e votada na sessão seguinte imediata, observando-se o parágrafo único do 

artigo 21, assinando-a com todos os juízes que participaram da sessão. Parágrafo 



Único - A ata mencionará: I - a data e a hora de abertura e do encerramento da 

sessão; II - quem presidiu os trabalhos; III - o nome dos julgadores presentes, pela 

ordem decrescente de idade; IV - os processos julgados, sua natureza e número 

de ordem, o nome do Relator e os nomes dos demais juízes presentes e das 

partes, o resultado da votação e o que mais ocorrer; V - o teor do que houver 

requerido qualquer dos presentes e a decisão a respeito proferida pelo Presidente. 

Art. 24 - O erro material contido em ata poderá ser corrigido de ofício, ou mediante 

reclamação do interessado, no prazo de dois dias úteis a partir da sua aprovação, 

em petição dirigida ao Presidente do Tribunal. Parágrafo único - Não se admitirá 

a reclamação quando o propósito for a  modificação do julgado. Art. 25 - Ao 

receber a petição do serviço de protocolo o encarregado da ata a levará a 

despacho, no mesmo dia, com sua informação. Art. 26 - Se o pedido for acolhido, 

far-se-á a retificação da ata e nova publicação. Art. 27 - A decisão que julgar a 

reclamação será irrecorrível. LIVRO II - TÍTULO I - DAS ATRIBUIÇÕES DO 

TRIBUNAL E DA RECEPÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE FEITOS. CAPÍTULO I 

- DAS ATRIBUIÇÕES DO TRIBUNAL. Art. 28 - Compete ao Tribunal Eclesiástico: 

I - processar e julgar os Presbitérios; II - julgar em grau de recurso as decisões 

dos Presbitérios; III - julgar pedidos de revisão de suas decisões; IV - julgar 

pedidos de reabilitação, quando tenha aplicado a sanção disciplinar como órgão 

de única ou última instância; V - julgar membros do Tribunal, da Diretoria e da 

Comissão Executiva da Assembleia Geral da IPIB por falta disciplinar cometida no 

exercício da função. CAPÍTULO II- DO USO DO CORREIO ELETRÔNICO - Art. 

29. Fica autorizado o uso de correio eletrônico, devidamente assinado, em formato 

PDF ou similar, para o encaminhamento de petições ao Tribunal. Parágrafo único 

- Somente terão validade as petições recebidas pela Secretaria Geral da IPIB. Art. 

30. As petições transmitidas deverão conter o nome, a assinatura e a procuração, 

se ainda não juntada aos autos. Art. 31. Quem fizer uso do sistema de 

transmissão fica responsável pela qualidade e fidelidade do material. CAPÍTULO 

III - DO PROTOCOLO, DO REGISTRO E DA AUTUAÇÃO DOS FEITOS - Art. 32. 

O serviço de protocolo do Tribunal será o mesmo da Secretaria Geral da IPIB. Art. 

33. As petições e os autos de processos serão registrados e autuados no 



protocolo no mesmo dia do recebimento. § 1° - O registro dos processos far-se-á, 

após verificação de competência, em numeração sequencial contínua, observada 

a ordem de apresentação. § 2° - Deverão integrar o registro, entre outros, os 

dados referentes ao número do protocolo, origem, tipo e número do procedimento 

originário e nomes das partes e de seus procuradores. § 3° - Quando não se tratar 

de feito da competência do Tribunal, o Presidente determinará o seu 

encaminhamento ao concílio competente. Art. 34. A autuação será realizada 

conforme regras do art. 28, I, do Código Disciplinar, com as devidas adaptações. 

CAPÍTULO IV - DA DISTRIBUIÇÃO E PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES - 

Art. 35 - Os feitos serão distribuídos conforme a ordem de entrada e registro em 

livro próprio, do qual constarão o número do processo, nomes dos interessados e 

de seus procuradores, Relator sorteado e data da distribuição. Art. 36 - Depois de 

numerados segundo a ordem em que forem apresentados, serão distribuídos aos 

relatores conforme ordem decrescente de idade. Parágrafo único - Em caso de 

impedimento ou suspeição do Relator escolhido, nova distribuição será realizada, 

consoante a ordem decrescente de idade entre os suplentes do Tribunal. Art. 37 - 

Os autos, após a distribuição, serão encaminhados imediatamente ao Relator, 

mediante termo de conclusão datado e assinado pelo secretário. TÍTULO II - DA 

RELATORIA E DA ATUAÇÃO DE PROCURADORES PERANTE O TRIBUNAL - 

CAPÍTULO I - DO RELATOR - Art. 38 - Compete ao Relator: I - relatar os 

processos que lhe forem distribuídos; II - decidir e executar as diligências 

necessárias ao julgamento; III - funcionar como Juiz instrutor da causa nos 

processos da competência originária do Tribunal, podendo delegar sua 

competência para colher as provas ao Concílio onde devam ser produzidas; IV - 

pedir dia para julgamento; V - homologar desistências de recursos, comunicando o 

fato aos demais juízes. Art. 39 - O prazo para o exame do feito pelo Relator é de 

sessenta dias, findos os quais deverá pedir dia para julgamento, salvo se 

necessária alguma diligência. CAPÍTULO II - DOS PROCURADORES PERANTE 

O TRIBUNAL. Art. 40 - Em qualquer processo seus integrantes podem ser 

representados por procuradores evangélicos, se possível de tradição reformada. 

Parágrafo único - Ao protocolar pedido de juntada de instrumento de mandato, o 



procurador informará seu endereço eletrônico (e-mail) e será cientificado de que 

das decisões da corte será intimado somente por meio dessa via. TÍTULO III - DO 

JULGAMENTO. CAPÍTULO I - DA PAUTA DE JULGAMENTO E SUA 

PUBLICAÇÃO - Art. 41 - Para cada sessão será elaborada uma pauta de 

julgamento, observada a antiguidade dos feitos, contada da data do respectivo 

recebimento no Tribunal. Art. 42 - As pautas serão encaminhadas aos juízes e 

procuradores das partes mediante correio eletrônico (e-mail), com antecedência 

mínima de quinze dias. Art. 43 - A pauta identificará o feito a ser julgado e 

mencionará o nome das partes, sua posição no processo, os respectivos 

procuradores, e o Relator. Art. 44 - Junto com a pauta a Secretaria do Tribunal 

enviará aos juízes:  a) No caso de feito de competência originária, cópia da 

denúncia ou queixa e da decisão que instaurou o processo de ofício; b) No caso 

de recurso, cópia da decisão recorrida e das razões e contrarrazões de recurso; c) 

No caso de revisão e de reabilitação, cópia dos respectivos requerimentos e das 

decisões punitivas. CAPÍTULO II - DO RELATÓRIO E DA SUSTENTAÇÃO 

ORAL - Art. 45.- Aberta a sessão, lida e aprovada a ata da sessão anterior, 

segue-se a fase dos julgamentos, de acordo com a ordem estabelecida na pauta. 

Art. 46 - Anunciado o feito a ser julgado, o Relator fará a exposição dos pontos 

controvertidos, e em seguida o Presidente colocará o relatório em discussão para 

eventuais pedidos de esclarecimento dos demais juízes, e debates orais das 

partes. Art. 47 - As partes poderão sustentar oralmente suas conclusões, no prazo 

improrrogável de trinta minutos nos casos de processo disciplinar, e em quinze 

minutos nos demais casos; não sendo admissível aparte. §1º - Ao faltarem dois 

minutos para a expiração do prazo da sustentação oral, o Presidente comunicará 

o fato ao orador. §2º - Se houver desobediência, o Presidente fará soar a 

campainha e interromperá o discurso; se a desobediência aliar-se a qualquer 

palavra ou gesto desrespeitoso do ocupante da tribuna, o Presidente determinará 

sua imediata retirada da sala de sessão (art. 8º e 9º). Art. 48 - O Presidente 

chamará à ordem o orador quando se utilizar do tempo destinado à sustentação 

oral para discorrer sobre assuntos impertinentes ou constrangedores para o 

Tribunal ou para a IPIB, ou quando fizer uso de linguagem inconveniente ou 



insultuosa. § 1° - Se houver desobediência, o Presidente cassará a palavra do 

orador e procederá na forma prevista na parte final do parágrafo segundo do artigo 

anterior. § 2° - Não se reputa impertinente a crítica em termos elevados ao 

Tribunal ou a IPIB, nem injuriosa a simples denúncia, em linguagem comedida, de 

fatos que, no entendimento do orador, possam ter prejudicado o reconhecimento 

do direito ou influído ruinosamente no desenvolvimento normal do processo. 

CAPÍTULO III - DA DISCUSSÃO DA CAUSA E DA VOTAÇÃO - Art. 49 - Em 

qualquer fase do julgamento poderão os juízes pedir esclarecimentos sobre fatos 

e circunstâncias pertinentes à matéria em debate. Art.50 - O Tribunal poderá 

converter o julgamento em diligência para esclarecimentos ou produção de 

provas. Art. 51 - Encerrada a fase dos debates, o Presidente concederá a palavra 

ao Relator para proferir seu voto, não podendo ser interrompido ou aparteado. § 1° 

- Proferido o voto do Relator ficará aberta a discussão para os juízes, que poderão 

fazer uso da palavra de acordo com a ordem decrescente de idade. § 2° - Depois 

do pronunciamento do último juiz a intervir na discussão, o Relator poderá usar da 

palavra para sustentar ou modificar suas conclusões. § 3° - Os juízes usarão da 

palavra sempre sem limitação de tempo, e nenhum se pronunciará sem que o 

Presidente lhe conceda a palavra, nem aparteará o que dela estiver fazendo uso, 

salvo expresso consentimento deste. § 4º - Na hipótese de diálogo generalizado 

na discussão, o Presidente apelará pela ordem e, em caso de tumulto, terá a 

faculdade de suspender temporariamente a sessão. Art. 52 - Encerrada a 

discussão, o Presidente tomará os votos na ordem decrescente de idade a partir 

do Relator. Os votos serão consignados, de modo resumido, na papeleta de 

julgamento constante dos autos. Parágrafo único - Não participará do julgamento 

o juiz que não tenha ouvido o relatório, salvo se manifestar que está habilitado a 

votar. CAPÍTULO IV - DA APURAÇÃO DOS VOTOS E DA PROCLAMAÇÃO DO 

RESULTADO DO JULGAMENTO - Art. 53 - As decisões serão tomadas por 

maioria de votos. Art. 54 - Quando o objeto do julgamento puder ser decomposto 

em questões distintas, cada uma delas será votada separadamente. Art. 55 - Se 

na votação da questão global, insuscetível de decomposição, ou das questões 

distintas, três ou mais opiniões se formarem, serão as soluções votadas duas a 



duas, de tal forma que a vencedora será posta em votação com as restantes, até 

se fixar, das duas últimas, a que constituirá a decisão. § 1° - A ordem dos 

confrontos constará de esquema previamente anunciado pelo Presidente. § 2° - 

No caso em que a maioria divergir quanto a detalhes da questão em julgamento, 

reputar-se-á decidido aquilo que obtiver apoio comum, desprezados os pontos de 

divergência dos votos vencedores. Art. 56 - Concluída a votação, o Presidente 

proclamará o resultado do julgamento, não podendo mais ser retirados ou 

modificados os votos. CAPÍTULO V- DAS QUESTÕES PRELIMINARES OU 

PREJUDICIAIS - Art. 57 - Qualquer questão de ordem, preliminar ou prejudicial, 

suscitada no julgamento, será decidida antes do mérito, salvo se com este for 

incompatível, hipótese em que não será conhecida. § 1° - Se a preliminar versar 

sobre nulidade suprível, o Tribunal converterá o julgamento em diligência. § 2° - 

Rejeitada a preliminar ou prejudicial, ou se com esta não for incompatível a 

apreciação do mérito, será discutida e julgada a matéria principal, sobre a qual 

também terão de pronunciar-se os vencidos na preliminar. § 3° - Se houver agravo 

retido, será julgado como preliminar do recurso principal. CAPÍTULO VI - DOS 

ACÓRDÃOS - Art. 58 - Os julgamentos do Tribunal serão redigidos em forma de 

acórdãos. Art. 59 - O acórdão será redigido pelo Relator e dele constarão a data 

da sessão, a espécie, o número do feito, o Concílio de origem, os nomes dos 

litigantes e dos juízes que participaram do julgamento. Parágrafo único - Constitui 

parte integrante do acórdão a respectiva ementa, na qual será indicado o princípio 

jurídico que houver orientado a decisão. Art. 60 - A fundamentação do acórdão 

será exclusivamente a que resultar vencedora, podendo o Relator consignar, 

entretanto, os fundamentos não acolhidos pela maioria. Parágrafo único - 

Vencido o Relator, será designado para redigir o acórdão aquele que primeiro 

proferiu voto vencedor. Art. 61 - Na impossibilidade de ser o acórdão redigido pelo 

Relator, deverá redigi-lo o juiz que imediatamente o seguiu na ordem de votação. 

Art. 62 - Se não houver votos a declarar, o acórdão será assinado pelos juízes 

que participaram da votação. Parágrafo único - Os juízes vencidos assinarão o 

acórdão e lançarão seus votos com os respectivos fundamentos. Art. 63 - O 

acórdão será conferido e assinado no prazo de trinta dias. Art. 64 - Lavrado e 



registrado o acórdão, serão as suas conclusões publicadas em O ESTANDARTE, 

quando aplicada pena de deposição ou de exclusão. § 1º - Ao aplicar pena de 

suspensão, o Tribunal poderá deliberar pela não publicação do respectivo 

acórdão. § 2º - Não se publicará acórdão que tenha aplicado pena de advertência. 

LIVRO III - TÍTULO I - DOS PROCEDIMENTOS - CAPÍTULO I - DO PROCESSO 

DISCIPLINAR - Art. 65 - Realizadas a distribuição (art.35) e a autuação (art.34), 

os autos do processo serão encaminhados ao Relator que determinará a citação 

do acusado - sendo Presbitério, na pessoa de seu presidente, para defender-se no 

prazo de dez dias úteis. § 1º - A ordem de citação (carta citatória ou mandado de 

citação) conterá todos os termos da acusação, bem como a informação de que o 

acusado poderá constituir procurador evangélico, se possível de tradição 

reformada, que será intimado dos atos processuais, sempre por correio eletrônico 

(e-mail). § 2º - Havendo revelia, será nomeado defensor dativo que apresentará 

defesa escrita em dez dias úteis, a contar da data em que tomar conhecimento da 

nomeação. Art. 66 - Recebida a defesa, o processo terá o seguinte curso, em 

sessão de julgamento : I - oitiva do acusado ou, sendo o caso, do Presidente do 

concílio acusado; II - Inquirição de testemunhas; III - alegações orais, pelo prazo 

de trinta minutos para cada integrante da relação processual, observadas as 

regras contidas nos artigos 47 a 48; IV - julgamento na forma prevista nos artigos 

51 e 52, e lavratura do acórdão, nos termos dos artigos 58 a 64. CAPÍTULO II - 

DO AGRAVO. Art. 67 - Ao receber os autos do processo, o Relator decidirá de 

imediato o agravo, ad referendum da Corte, mandará incluí-lo em pauta de 

julgamento e comunicará a decisão ao concílio de origem. § 1º - Na primeira 

sessão de julgamento que se seguir a essa decisão, a Corte julgará o recurso, 

observando a seguinte tramitação: I - leitura do relatório e voto preliminar de 

admissibilidade ou inadmissibilidade; II - alegações orais, pelo prazo de quinze 

minutos para cada integrante da relação processual, observadas as regras 

contidas nos artigos 47 a 48; III - voto de mérito do relator e julgamento na forma 

prevista nos artigos 51 e 52, e lavratura do acórdão, nos termos dos artigos 58 a 

64. § 2º - Caso o voto preliminar do relator seja pela inadmissibilidade do recurso, 

o Tribunal deverá decidir de imediato a questão por votação simples, após ouvir a 



defesa que terá dez minutos para apresentar suas razões. § 3º - Julgado 

inadmissível o recurso, ficam prejudicadas as demais fases do julgamento. 

CAPITULO III - DA APELAÇÃO - Art. 68 - Ao receber os autos de apelação, o 

Relator, no prazo de cinco dias úteis, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo quando 

houver risco de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao apelante, antes do 

julgamento do recurso, sendo relevante a sua fundamentação. Art. 69 - O 

julgamento da apelação obedecerá à seguinte ordem:  I - leitura do relatório do 

relator e de seu voto preliminar de admissibilidade ou inadmissibilidade; II - 

alegações orais, pelo prazo de quinze minutos para cada integrante da relação 

processual, observadas as regras contidas nos artigos 47 a 48; III - voto de mérito 

do relator e julgamento na forma prevista nos artigos 51 e 52, e lavratura do 

acórdão, nos termos dos artigos 58 a 64. § 1º - Caso o voto preliminar do relator 

seja pela inadmissibilidade do recurso, o Tribunal deverá decidir de imediato a 

questão por votação simples, após ouvir a defesa que terá dez minutos para 

apresentar suas razões. § 2º - Julgando inadmissível o recurso, ficam 

prejudicadas as demais fases do julgamento. CAPÍTULO IV - DO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. Art. 70 - Caberá recurso extraordinário, no prazo de quinze 

dias úteis, de decisão de presbitério quando: a)a causa versar sobre matéria 

interpretativa de norma constitucional; b) os concílios inferiores deixarem de 

cumprir, no processo, leis ou resoluções da Assembleia Geral ou as contrariarem; 

c) houver divergência jurisprudencial dos concílios inferiores. § 1º - Nas hipóteses 

das letras “a” e “c” a decisão do Tribunal terá efeito vinculante nos concílios 

inferiores. § 2º - O processamento do recurso extraordinário será idêntico ao da 

apelação. CAPÍTULO V - DO RECURSO DE OFÍCIO - Art. 71 - Caberá recurso 

de ofício de decisões do Presbitério nos casos de deposição e exclusão de oficiais 

e de dissolução de concílios. Parágrafo único - o processamento do recurso de 

ofício será idêntico ao da apelação. CAPÍTULO VI - DA REVISÃO - Art. 72 - 

Caberá revisão quando, baseado em novas provas, o sentenciado requerer ao 

Tribunal novo julgamento. Parágrafo único - o processamento da revisão será 

idêntico ao da apelação. CAPÍTULO VII - DA REABILITAÇÃO. Art.73 - Quem 

tenha sido disciplinado pelo Tribunal poderá requerer reabilitação, desde que 



apresente suficientes provas de arrependimento e testemunho satisfatório, depois 

de prazo razoável, sendo indispensável a apresentação de relatório do Concílio de 

origem. Art.74 - A reabilitação de oficiais excluídos não os restaura aos ofícios 

anteriores. Art. 75 - A reabilitação do ministro será gradativa: admissão à Santa 

Ceia, licença para pregar e reintegração no ministério. § 1º - A reabilitação 

dependerá de prazo considerável, procedimento exemplar e pronunciamento 

favorável da igreja em que estiver arrolado. § 2º - o processamento da reabilitação 

será idêntico ao da apelação. CAPÍTULO VIII - DOS INCIDENTES DE 

SUSPEIÇÃO E DE IMPEDIMENTO - Art. 76 - O Relator que se considerar 

suspeito ou impedido fará a declaração por despacho nos autos, devolvendo-os à 

Secretaria. § 1º - A suspeição e o impedimento do juiz que funcionar como vogal 

serão declarados verbalmente no julgamento e registrados em ata. § 2º - Suspeito 

ou impedido: I - o Relator, o feito será redistribuído; II - o vogal, o Presidente da 

sessão de julgamento convocará suplente, se necessário para completar o 

quorum. Art. 77 - Se o juiz não se manifestar na forma do artigo anterior, a parte 

interessada, apresentando desde logo as provas de suas alegações, poderá arguir 

o impedimento ou a suspeição: I - do Relator, no prazo de cinco dias úteis da data 

em que tomou conhecimento da distribuição ou do fato determinante do 

impedimento ou da suspeição; II - do vogal, oralmente, logo que anunciado o 

julgamento da causa, sob pena de preclusão. § 1º - O suscitado terá o prazo de 

cinco dias úteis para manifestar-se, podendo produzir provas; § 2º - Se aceitar a 

arguição, observar-se-á o contido nos parágrafos do artigo anterior. Caso 

contrário, o Tribunal examinará as provas apresentadas e decidirá a respeito, 

descabendo qualquer recurso dessa decisão. LIVRO IV - TÍTULO ÚNICO - DA 

ALTERAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DESTE REGIMENTO E DAS DISPOSIÇÕES 

FINAIS E TRANSITÓRIAS - CAPÍTULO I - DA ALTERAÇÃO E DA 

INTERPRETAÇÃO DESTE REGIMENTO - Art. 78 - As alterações deste 

Regimento serão feitas mediante emendas regimentais. Parágrafo único - 

Qualquer juiz poderá propor a alteração deste Regimento, mediante proposta 

escrita e articulada, que será previamente examinada pelo Tribunal e 

encaminhada à Assembleia Geral da IPIB. Art. 79 - Cabe ao Tribunal interpretar 



este Regimento, por provocação de qualquer de seus membros. Parágrafo único 

- O Tribunal, se necessária a interpretação, editará ato interpretativo sob a forma 

de resolução, com caráter vinculante. Art. 80 - As alterações a este Regimento 

entrarão em vigor na data de sua publicação pela Assembleia Geral da IPIB. 

CAPÍTULO II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS - Art. 81 - A 

Comissão Executiva da IPIB editará normas específicas, de caráter transitório, 

para a escolha dos juízes que integrarão o Tribunal durante o mandato da atual 

gestão. - Art. 82 - O Tribunal fará publicar, anualmente, em O ESTANDARTE, 

dados estatísticos sobre seus trabalhos. Art. 83 - Os casos omissos serão 

resolvidos pelo Tribunal. - Art. 84 - Após ser aprovado pela Assembleia Geral da 

IPIB, este Regimento entrará em vigor, depois de ser promulgada a Constituição 

da IPIB e publicado em O ESTANDARTE”. NOMEAÇÃO DE COMISSÃO 

ESPECIAL que tratará dos seguintes temas: Impedimento da participação à Ceia 

do Senhor por membros em disciplina, prescrição de falta e ressarcimento de 

despesas processuais: Presb. Dalkarlos, Relator, Rev. Esni, Rev. Marcos Nunes, 

Rev. Jean Seletti, Rev. Frankes Rodrigo, Revª. Gislaine Machado, Rev. Juliano 

Sanches Lopes. VOTOS DE PESAR: Registra-se voto de pesar pelo falecimento 

do Rev. Dr. Rubens Cintra Damião, pastor emérito da 1ª IPI de São José do Rio 

Preto, no dia 29/07/2016; Presb. Marcilio Barbosa, pai do Rev. Misael Barbosa; 

Revdª. Íris Marli Hansen, do Presbitério Bandeirante; Presb. Emérito Douglas 

Monteiro em 31/12/ 2015 da 1ª IPI de Curitiba, Presb. Salomão Bueno da Silva em 

14/04/2016 da 2ª IPI de Curitiba, Presbitério Sul do Paraná; Presb. Antonio Gomes 

Galvão da IPI de Botucatu; Presb. Antonio Carlos dos Santos da IPI do Rio Acima 

em 14/02/2016, Presbitério Itupararanga; Diaconisa Cássia Ciano, diretora 

administrativa da Associação Bethel em 27/11/2016; Rev. Daniel Manoel, 

Presbitério Piratininga; Rev. Francisco Pereira de Souza da IPI de Cabedelo/PB. 

VOTOS DE GRATIDÃO: Registra-se voto de gratidão a Deus pela vida e 

ministério profícuo do Rev. Dr. Rubens Cintra Damião. Pela Comissão Especial de 

Reforma dos Textos Legais pelo trabalho realizado. Pela diretoria da AG por conta 

do frutífero trabalho de condução da IPI do Brasil. LEITURA E APROVAÇÃO DA 

ATA: A ata da Quarta Sessão foi lida e aprovada. ENCERRAMENTO: A reunião 



foi encerrada às 12h00 com o cântico do Hino Oficial da IPIB “O Pendão Real” 

CTP 412, oração e bênção por presidente, Rev. Áureo. Para constar, eu, Rev. 

Marcos Nunes da Silva, 1º secretário, lavrei a presente ata e a assino juntamente 

com os demais membros da diretoria presentes a esta reunião. -------------------------

-------------------------------------------------------- 

 



ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA 

IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL - EXERCÍCIO 2015 – 

2019 

 

DATA, HORA E LOCAL: 05 de julho de 2017, às 20h, no auditório do Hotel 

Golden Park, Rod. José Ermírio de Morais, S/N, Sorocaba, SP. PRESIDENTE: 

Rev. Áureo Rodrigues Oliveira. SECRETÁRIO: Rev. Marcos Nunes da Silva. 

REPRESENTAÇÃO SINODAL: SÍNODO BORDA DO CAMPO: Presbitério ABC: 

Revs.: Pedro Teixeira Fiho e Ricardo José Bento; Presbs.: Moisés José de Lima e 

Nilton Luiz Albano. Presbitério Ipiranga: Revs.: Alessandro Ritcher; Presbs.: 

Moisés Barboza. Presbitério Litoral Paulista: Rev. Paulo José de Carvalho Pires 

e Presb. João Batista Ribeiro de Barros. SÍNODO BRASIL CENTRAL: 

Presbitério Brasil Central: Revs. Cesar Soria de Anunciação. Presbitério 

Distrito Federal: Revs.: Ézio Martins de Lima e João Batista Dias. Presbs.: Nilton 

Alves Rabelo e Osmar Pereira Braga.  Presbitério Luziânia: Revs.: Jean Carlos 

da Silva e Paulo Roberto Roriz Meireles. Presbitério Mato Grosso: Rev. José 

Drailton da Silva e Presb. Josir de Mattos. Presbitério Rondônia: Rev. Joaquim 

Francisco Ribeiro Neto e Presb. Eduardo Mutsuo Tomiyoshi. SÍNODO REV. 

JONAS DIAS MARTINS: Presbitério Londrina: Revs.: Daniel Zemuner Barbosa 

e Paulo Roberto Palhão; Presb.: Odilon Alexandre Silveira Marques Pereira e 

Presbª. Sônia Regina Machado dos Santos;  Presbitério Norte do Paraná: Revs.: 

Reinaldo Almeida dos Santos e Renato Luís Reis; Presbs.: Eder Luiz Ventura da 

Silva e Moacir Enos Rosa; Presbitério Paranaense: Revs.: Ézio Silveira 

Bittencourt e Romio da Silva Cardoso; Presbs.: Fernando Tavares e Márcio 

Camargo. SÍNODO MERIDIONAL: Presbitério Catarinense: Revs.: Fábio 

Tavares Ribeiro e Roberto Monteiro Buriti;  Presbs.: Antenor Rivaldo da Silva 

Netto e Marcos Romano Prado; Presbitério dos Campos Gerais: Revs.: Carlos 

Andrey Pulim Oliveira e Celso Manuel Machado;  Presb. André Trevisan Gabardo; 

Presbitério Grande Florianópolis: Revs.: Admilson Rafael e Márcio Marques; 

Presb. Isaías João Araújo; Presbitério Sul do Paraná: Revs. Jean Carlos Seletti 

e José Augusto Moser Cury; Presbs. Luiz Carlos Morosini e Rogério Bueno da 



Silva. SÍNODO MINAS GERAIS:  Presbitério Sudoeste de Minas: Revs.: 

Reynaldo Mendes Júnior e Vitor Manuel Pereira da Silva Alves Correia; Presbs.: 

Arístides Aparecido Ribeiro e Mosar Ribeiro de Oliveira.  Presbitério Sul de 

Minas: Revs.: Eduardo Bornelli de Castro e Carlos Roberto Pereira da Silva; 

Presbs.: Ailson Caixeta Leite e Lucas Francisco Martins. Presbitério São Paulo-

Minas: Revs.: Galdino Acássio Gomes das Silva e Ricardo César Marquesini; 

Presbs.: Josias Pereira do Lago e Maurílio Clóvis dos Santos. SÍNODO 

NORDESTE: Presbitério Bahia: Revs.: José Rômulo de Magalhães Filho. 

Presbitério Nordeste: Rev. Diego Alessandro da Silva Moura e João Batista 

Amaral de Oliveira. Presbitério Pernambuco: Revs. Laércio Oscar da Silva 

Júnior e Frankes Rodrigo de Souza; Presb. Célio Roberto de Araújo. Presbitério 

Sergipe: Rev. Jorlan Carneiro Rodrigues de Freitas e Presb. Marcos Messias 

Sales Santos. Presbitério Sul da Bahia: Rev. Edivan Gouveia de Deus e Presb. 

Altair Dias Oliveira. Presbitério Vale Sertão: Presb. Luciel Dias de Maria. 

SÍNODO NORTE PAULISTANO: Presbitério Bandeirante: Rev.  Fernando 

Bortolleto Filho e Revª Shirley  Maria dos Santos Proença; Presb. Walter de Jesus 

Alves. Presbitério Freguesia: Revs.: José Aparecido dos Santos e José de 

Jesus; Presbª. Inailda Bicudo. Presbitério Santana: Rev. Marcelo Camargo dos 

Santos e Presb. Valter de Toledo. SÍNODO OCIDENTAL: Presbitério Campinas: 

Rev. Wellington Barboza de Camargo e Presb. Luiz Ribeiro da Silva. Presbitério 

Noroeste Paulista: Revs. Antonio Carlos Alves e Edson Avelino da Silva; Presb. 

Durval Urbinatti e Milton Francisco de Souza. Presbitério Oeste: Revs.: Levi 

Franco de Alvarenga e Osmair Martins Garcia;  Presbs.: José Haylton 

Claudino e Júlio César Poyer Nogueira Souza. Presbitério Rio Preto: Revs.: 

Marcos Ferreira Lopes e Ricardo de Melo Nogueira; Presb. Genessi de Souza 

Ramos e Rogério Aparecido Goldelli. SÍNODO OESTE PAULISTA: Presbitério 

Assis: Revs. Dênis Silva Luciano Gomes e Juliano Sanchez Lopes; Presbs.: 

Doralice Ribeiro Cimonetti e Sandra Mara Moraes Lopes de Araújo. Presbitério 

Centro-Oeste Paulista: Revs.: Elton Leandro da Silva e Joel Garcia Vieira; Presb. 

Hélio de Oliveira Furtado e Presbª. Felícia Forte Sobrinha. Presbitério Presidente 

Prudente: Revs.: Ari Botelho e Luís César Alves Espinhosa; Presbs.: Josimar 



Soares e Renato Martins de Oliveira. SÍNODO OSASCO: Presbitério 

Carapicuíba: Revs. Augusto Navarro Dias e Carlos Eduardo Araújo; Presb. Salmo 

Henrique da Silva. Presbitério Novo Osasco: Revs.: Márcio Alves Mota e 

Wagner Roberto Mango; Presbª. Sônia Regina Ferri. Presbitério Osasco: Revs. 

Eliseu Fonda da Silva e Paulo César de Souza. SÍNODO PANTANAL: 

Presbitério Campo Grande: Revs.: Claudionor Aguero dos Santos e Edmilson 

Severino Leite. Presbitério Conesul: Rev. Erivan Vieira de Araújo. Presbitério 

Mato Grosso do Sul: Revs.: Silas de Souza da Silva e Valdomiro Cardoso Filho; 

Presb. Dalkarlos Aparecido Franco dos Santos. Presbitério Vale do Rio Aporé: 

Rev. Anderson Pereira Gomes. SÍNODO RIO-SÃO PAULO: Presbitério 

Fluminense: Rev. Cléber Coimbra Filho e Presb. Murilo Elias de Faria.  

Presbitério Rio de Janeiro: Revs.: Erivan Magno de Oliveira Fonseca Junior e 

Rogério de Santana. Presbitério Rio-Sul: Revs. Donizete dos Santos Cavalheiro 

e Marcos Paulo de Oliveira. Presbitério Vale do Paraiba: Revs.: Ernesto 

Aparecido Sossai e Giancarlo Brojato; Presbs.: Honélio Caetano Rodrigues e 

Valdir do Espírito Santo. SÍNODO SETENTRIONAL: Presbitério Amazonas: 

Revª. Hadassa Queiroz de Souza Damasceno e Presb. Messias Carvalho da Silva 

Quirino. Presbitério Ceará: Rev. Edvaldo Vieira dos Santos e Thiago Murilo e 

Silva. Presbitério Leste do Ceará: Rev. Mardonio de Sousa Pereira e Presb. 

Francisco José Souza. Presbitério Norte: Revs. Cláudio Lísias Gonçalves dos 

Reis Silva  e Valdir Mariano de Souza; Presb. Edmilson de Araújo Pires. SÍNODO 

SUDOESTE PAULISTA: Presbitério Botucatu: Revs.: João Luís Furtado e Paulo 

Câmara Marques Pereira Junior;  Presbs.: Carlos Roberto de Paula Lima e Celso 

Vieira. Presbitério Central Paulista: Revs.: Kleuber Leal da Silva e Paulo César 

Barros Monteiro; Presbª Neuza de Morais Simon e Presb. Omar Augusto Leite 

Melo. Presbitério Marília: Revs.: Antônio Marcos dos Santos e Jean Douglas 

Gonçalves; Presb. João Carlos de Almeida Paes e Marcos Abreu Júnior. 

Presbitério Ourinhos: Revs.:  Márcio Oliari e Marcos Gomes; Presbs.: Neandro 

de Souza e Oswaldo Brito de Moraes.  SÍNODO SUL DE SÃO PAULO: 

Presbitério Itupararanga: Revs.: Joselito da Silva Filho e Márcio Bortolli Carrara; 

Presbª. Irene Valério Campos e Presb. Rogério José Vieira. Presbitério 



Sorocaba: Rev. Valdecir Fornel; Presb. Paulo José Paes Mazzuccho e Presbª. 

Regina Célia da Silva. Presbitério Sul de São Paulo: Revs.: Evaldo Nogueira de 

Souza e Ezequias Pires de Camargo; Presbs.: Émerson Bueno Viega e Eliézer 

Jaci de Gois Vieira. SÍNODO SÃO PAULO: Presbitério Leste Paulistano: Revs.: 

Marcos Nunes da Silva e Roberto Viani; Presbs.: José da Conceição Joaquim e 

Daniel Fernandes Dutra. Presbitério Novo Leste Paulistano: Revs.: Lutero 

Alberto Gaspar e Valdeilson Casimiro de Oliveira; Presb. Ezequiel Almeida 

Bartolomeu. Presbitério Piratininga: Revs.: Gilberto dos Santos Rodrigues e 

Mário Ademar Fava; Presbª. Cler Duarte Silva. Presbitério São Paulo: Revs.: 

Carlos Augusto Prado de Oliveira e Fábio Vieira de Carvalho; Presb. Alexandre do 

Vale Bon e Presbª. Leni Muniz Nakandakare. SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ: 

Presbitério Arapongas: Rev. Edson de Oliveira Casado Júnior e Presb. Marco 

Aurélio da Silva. Presbitério Maringá: Revs.: Pablo Araya Santander e Sérgio 

Gini; Presbs.: Dionísio Dias da Silva e Djalma Bastos César. Presbitério Oeste 

do Paraná: Revs.: Edy Francisco Machado e Fernando da Silva Julião; Presbs.:  

Roney Márcio Pessoa e Walter Costa. AUSENTES: Presbitério Araraquarense. 

“QUORUM”: Havendo “quorum” com a presença de 107 ministros e 82 

presbíteros, totalizando 189 representantes e com a representação de todos os 

sínodos, o presidente declarou aberta a 15ª Reunião Extraordinária da Assembleia 

Geral da IPI do Brasil, do Exercício 2015-2019. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. 

Roberto Mauro de Souza Castro, secretário geral; Rev. José Ilson, assistente do 

secretário geral, Rev. Aury Vieira Reinaldet, administrador geral. CULTO: IGREJA 

REFORMADA QUE ADORA AO DEUS DE NOSSA HISTÓRIA, Processional: 

Prelúdio, Saudação (2Pedro 1.2),  Cântico Coral, Oração de Adoração, IGREJA 

REFORMADA QUE CONFESSA SEUS PECADOS, hino: “Se Sofrimento Te 

Causei, Senhor” - CTP 44, Chamada à confissão, Oração silenciosa, Oração de 

confissão,  Cântico Coral, Declaração de perdão: Romanos 7.18-22, Saudação da 

Paz: “Shalom” - Cantai Todos os Povos 500, IGREJA REFORMADA QUE OUVE 

A PALAVRA DE DEUS, Oração por Iluminação, Cântico Coral, Proclamação da 

Palavra: Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira, Presidente da Assembleia Geral da 

IPIB, Credo Apostólico, IGREJA REFORMADA ENVIADA A PROCLAMAR, 



Cântico Coral, Envio: 1Pedro 2.16-17, Hino: “O Pendão Real” - CTP 412, Bênção, 

Amém, Poslúdio, Avisos, Recessional. HORÁRIO REGIMENTAL:  das 20h00 às 

23h00. ASSUNTOS: AG 01/17 - Secretaria Geral apresentando relatório de 

votação nos presbitérios da Constituição da IPI do Brasil; AG 02/17 - Da Comissão 

de reforma dos textos legais, solicitando adequações, uniformização de linguagem 

e alterações da Constituição da IPI do Brasil. Decisão: a) Homologar a 

Constituição com as seguintes adequações: Art. 15 - As igrejas deverão adquirir 

personalidade jurídica, aprovando o estatuto, que será submetido ao exame do 

Presbitério para verificar se estão satisfeitas as exigências estabelecidas pela 

Constituição e sua Lei Complementar da IPIB; Art. 49 - Compete aos concílios: XII 

- processar administrativa e disciplinarmente os concílios que lhes são 

eclesiasticamente subordinados, obedecendo aos ritos processuais que se 

encontram na Lei Complementar, no Código Disciplinar e no Regimento Interno do 

Tribunal Eclesiástico. Art. 60 - O Presbitério tem como principais atribuições: XXI - 

processar e julgar membros de sua própria diretoria por infração administrativa e 

disciplinar cometida no exercício da função; Parágrafo único - As decisões do 

Presbitério serão tomadas pelos membros presentes à reunião, não sendo 

admitidas procurações em nenhuma hipótese, obedecendo-se o seguinte critério: 

a) o voto da maioria simples (maior quantidade) na eleição da Diretoria; b) por 2/3 

dos votos dos membros do Concílio no caso de despojamento de ministro; 

(uniformização com o artigo 44, I); c) por 2/3 dos votos dos membros presentes na 

reunião, nos casos de dissolução de igreja e reforma do Estatuto; d) por maioria 

absoluta de votos (mais da metade), nas demais matérias. Art. 61 - Os 

Presbitérios deverão adquirir personalidade jurídica aprovando o estatuto, que 

será submetido ao exame do Sínodo para verificar se estão satisfeitas as 

exigências estabelecidas pela Constituição e sua Lei Complementar da IPIB. 

(uniformização com o artigo 15); Art. 65 - A Diretoria do Sínodo compõe-se de 

presidente, vice-presidente e dois secretários, todos eleitos por escrutínio secreto 

dentre seus membros logo após a abertura do concílio, e de secretário executivo e 

tesoureiro, eleitos no decorrer da reunião, para um mandato estabelecido na Lei 

Complementar. § 2º - Quando um presbítero ou ministro eleito para um dos cargos 



da Diretoria deixar de ser representante do Presbitério perderá o mandato, exceto 

para a sessão de instalação e nos casos de secretário executivo e tesoureiro, 

como previstos na Lei Complementar; Art. 66 - O Sínodo tem como principais 

atribuições: X - processar e julgar membros de sua própria diretoria por infração 

administrativa e disciplinar cometida no exercício da função; Art. 75 - A presente 

Constituição e o Diretório para o Culto a Deus não poderão ser emendados ou 

reformados, senão por iniciativa da Assembleia Geral, mediante proposta: I - 

aprovada pela Assembleia Geral por quatro quintos dos membros presentes, e por 

esta baixada aos Presbitérios; II - aprovada subsequentemente por dois terços dos 

Presbitérios; III – homologada, finalmente, pela Assembleia Geral. Art. 76 - Os 

símbolos de fé só poderão ser modificados, mediante proposta: I – aprovada pelo 

voto de quatro quintos dos membros presentes à Assembleia Geral; II – aprovada 

pelo voto subsequentemente de quatro quintos dos Presbitérios; III - homologada, 

finalmente, pela Assembleia Geral, com o voto de quatro quintos dos membros 

presentes à reunião. Suprimir o inciso XV do Art. 60. Suprimir o Art. 67 por 

redundância com § 2º do art. 65 e artigo 140 da Lei Complementar. Com as 

adequações a Constituição tem a seguinte redação: CONSTITUIÇÃO DA IPI DO 

BRASIL TÍTULO I Da Igreja Capítulo I Disposições Preliminares Art. 1º - A Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil é um ramo do Cristianismo que se governa, 

sustenta e propaga por si mesmo. Art. 2º - A Igreja tem como regra única e 

infalível de fé e prática as Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos, 

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 

cultuar e glorificar a Deus, proclamar o Evangelho de Cristo, promover o seu 

Reino, o ensino e a prática das Sagradas Escrituras, o aperfeiçoamento da vida 

cristã e da condição humana. Art. 4º - A Igreja reconhece como ramos legítimos 

do Cristianismo todas as comunhões eclesiásticas que mantêm a vida dos 

sacramentos, a virtude da fé cristã e a integridade do ensino das Sagradas 

Escrituras, do Antigo e Novo Testamentos, tendo-as como única regra de fé e 

prática. Art. 5º - A Igreja tem como princípio distintivo o reconhecimento da 

incompatibilidade entre a fé cristã e a maçonaria. Capítulo II Da Comunhão 



Presbiteriana Art. 6º - A comunhão presbiteriana é uma federação de igrejas locais 

que, embora tenham personalidade jurídica própria, estão jurisdicionadas aos 

concílios a que pertencem, sem vínculo de coordenação e de subordinação civil. 

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, sendo de 

ordem e de jurisdição. § 1º - Autoridade de ordem é a exercida pelos oficiais, 

individual e administrativamente, no ensino, na celebração de ofícios religiosos, na 

restauração do ser humano e na beneficência. § 2º - Autoridade de jurisdição é a 

exercida coletivamente por oficiais, em concílios, nas esferas administrativa, 

legislativa, disciplinar, doutrinária e litúrgica. Capítulo III Da Igreja Local Art. 9º - 

Uma igreja local é constituída de cristãos professos admitidos regularmente, 

juntamente com seus filhos e dependentes legais batizados, menores ou 

mentalmente incapazes, em número ilimitado, de ambos os sexos, de qualquer 

nacionalidade ou condição social, que aceitam voluntariamente as suas doutrinas, 

seu sistema de governo e sua disciplina, para os fins definidos no Art. 3º. Art. 10 - 

Um grupo de membros de igreja local, que se reúne regularmente fora da sede, 

constitui uma Congregação, sob autoridade do Conselho. Parágrafo Único - Os 

Presbitérios poderão organizar Congregações, por iniciativa própria ou por 

solicitação do órgão de missões da IPIB. Art. 11 - A organização de uma igreja 

local é determinada pelo Presbitério, mediante pedido, convenientemente 

justificado, feito pelos pretendentes, por intermédio do respectivo Conselho. 

Parágrafo Único - Uma Congregação será organizada em igreja, quando oferecer 

condições de estabilidade quanto ao número de membros, comprovar 

autossuficiência financeira e dispuser de membros aptos para exercerem o 

oficialato. Art. 12 - Uma igreja local tem como oficiais: pastor(es), presbítero(s) e 

diácono(s), sendo que a autoridade de jurisdição reside no Conselho. Art. 13 - A 

Assembleia da Igreja será constituída somente pelos seus membros professos, 

em plena comunhão e pelo pastor titular designado pelo Presbitério e reunir-se-á a 

fim de exercer os seus direitos, a saber: I - eleger oficiais; II - pedir exoneração de 

presbíteros e de diáconos; III - pedir a dissolução das relações pastorais; IV - 



julgar o relatório financeiro e as contas do Conselho e ouvir as informações do 

movimento geral eclesiástico; V - decidir sobre aquisição, alienação e oneração de 

imóveis;   VI - deliberar sobre a sua constituição em pessoa jurídica e aprovar o 

seu Estatuto. Art. 14 - A Assembleia da igreja local reúne-se: I - Ordinariamente, 

pelo menos uma vez por ano, para: a) ouvir o relatório do movimento financeiro da 

tesouraria e do movimento geral eclesiástico da igreja; b) nomear uma Comissão 

de Exame de Contas, fixando-lhe prazo para apresentação do devido parecer; c) 

julgar as contas do Conselho. II- Extraordinariamente, para as demais matérias 

especificadas no Art. 13, quando o Conselho decidir convocar ou quando a ele for 

apresentado requerimento subscrito por membros em número igual ao 

estabelecido para o quórum. Parágrafo Único - Nas reuniões extraordinárias só 

podem ser tratados os assuntos que as tiverem motivado, os quais devem ser 

claramente indicados na convocação. Art. 15 - As igrejas deverão adquirir 

personalidade jurídica, aprovando o estatuto, que será submetido ao exame do 

Presbitério para verificar se estão satisfeitas as exigências estabelecidas pela 

Constituição da IPIB e sua Lei Complementar. Art. 16 - Uma igreja local somente 

pode ser dissolvida por decisão do Presbitério, que providenciará as medidas 

necessárias para sua liquidação e extinção da personalidade jurídica. TÍTULO II 

DOS MEMBROS Capítulo I Disposições Preliminares Art. 17 - São membros de 

uma igreja local as pessoas batizadas, regularmente admitidas em seu rol, e o 

pastor titular designado pelo Presbitério. Capítulo II Dos direitos e deveres Art. 18 - 

São direitos dos membros: I - receber os sacramentos, observado o Diretório para 

o Culto Deus; II - participar da Assembleia da igreja; III - votar e ser votado, 

observado o disposto nos artigos 28 e 33 bem como o disposto na Lei 

Complementar; IV - participar dos cultos e de atividades espirituais, sociais, 

recreativas e culturais; V - receber instrução religiosa, orientação e assistência 

espiritual. § 1º - Os direitos mencionados nos incisos “I”, “II” e “III” podem ser 

suspensos: a) por sentença disciplinar; b) por medida administrativa, quando o 

Conselho chegar à conclusão que o membro, embora moralmente inculpável, não 

conserva mais a fé professada, ou que se enquadre no Art. 22, inciso V. § 2º - Os 

direitos dos membros não professos são os constantes nos incisos I, IV e V. Art. 



19 - São deveres dos membros da Igreja: I - viver de acordo com a doutrina e 

prática das Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos; II - 

testemunhar e propagar a Fé Cristã; III - sustentar moral e financeiramente a 

Igreja e suas instituições; IV - participar ativamente da vida eclesiástica; V - 

submeter-se à autoridade da Igreja; VI - apresentar ao batismo seus filhos e 

dependentes legais menores; VII - participar da Assembleia; VIII - cumprir as 

demais normas legais da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. § 1º - Os 

incisos VI e VII não se aplicam aos membros não professos. § 2º - O pastor se 

submete à autoridade do Presbitério. Capítulo III Da Admissão Art. 20 - A 

admissão ao rol de membros professos faz-se mediante: I - profissão de fé, para 

os que tiverem sido batizados na infância; II - profissão de fé e batismo; III - 

transferência ou jurisdição sobre os que vierem de outras comunhões 

reconhecidas (Art. 4º); IV - reabilitação dos que houverem sido excluídos da Igreja, 

por sentença disciplinar ou medida administrativa; V - por decisão do Presbitério: 

a) em casos de deposição de ministro, nos termos do § 1º do Art. 44; b) em casos 

de designação para o pastorado da igreja. c) em caso de dissolução de igrejas. 

Parágrafo Único - Não serão arroladas as pessoas que pertençam à maçonaria ou 

a qualquer sociedade esotérica. Art. 21 - A admissão ao rol de membros não 

professos faz-se por meio de: I - batismo; II - transferência dos pais ou 

responsáveis legais; III - jurisdição assumida sobre os pais ou responsáveis legais, 

desde que tenham sido batizados. Capítulo IV Da Demissão Art. 22 - A demissão 

do rol de membros professos dá-se por: I - renúncia expressa da jurisdição 

eclesiástica; II - transferência para outra igreja; III - jurisdição assumida por outra 

igreja; IV - ordenação para o sagrado ministério; V - abandono das atividades 

eclesiásticas por mais de um ano; VI - exclusão disciplinar; VII - por medida 

administrativa, quando o Conselho chegar à conclusão que o membro, embora 

moralmente inculpável, não conserva mais a fé professada; VIII – falecimento; IX - 

dissolução das relações pastorais. Parágrafo Único - Não se admite renúncia e 

nem se concede transferência aos que estiverem sob processo ou disciplina. Art. 

23 - A demissão do rol de membros não professos dá-se por: I - profissão de fé; II 

- maioridade; III - demissão dos pais ou responsáveis legais pelos motivos 



mencionados no Art. 22, incisos I, II, III, V, VI e VII; IV – falecimento. TÍTULO III 

DOS OFICIAIS Capítulo I Disposições Preliminares Art. 24 - As atividades da 

igreja constituem-se de pregação, ensino, governo, disciplina, beneficência e 

administração de sacramentos, e os oficiais que as exercem são: I - presbíteros 

docentes ou ministros; II - presbíteros regentes ou presbíteros; III - diáconos. 

Parágrafo Único - Os ofícios são perpétuos, mas suas funções, temporárias. Art. 

25 - Vocação ordinária para um ofício na igreja é o chamado 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. 26 - 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. 27 - 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 Presbiterato Art. 28 - Presbíteros são os 

representantes imediatos dos fiéis, eleitos pela Assembleia, dentre seus membros, 

podendo a escolha recair sobre homens ou mulheres que, 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. 29 - O presbítero será eleito, em escrutínio secreto 

(Art. 13, I), conforme disposto na Lei Complementar. Parágrafo Único - 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. 30 - Compete ao presbítero: I - diligenciar 

por levar ao conhecimento do Conselho os males que não puder corrigir; II - 

auxiliar o pastor no trabalho de visitas; III - instruir os novos convertidos, consolar 

os aflitos e velar pelos fiéis; IV - orar com os crentes e por eles; V - informar o 

pastor dos casos de doenças e aflições, bem como de outros que possam carecer 

de sua especial atenção; VI - distribuir os elementos da Santa Ceia; VII - impetrar 

a bênção, conforme disposto no Diretório para Culto a Deus; VIII - participar da 

ordenação de oficiais; IX - representar o Conselho junto ao Presbitério; X - 



representar o Presbitério junto ao Sínodo e à Assembleia Geral. Art. 31 - Nos 

concílios, os presbíteros têm autoridade igual à dos ministros. Art. 32 - As funções 

do presbítero cessam por término do seu mandato ou por deliberação do 

Conselho nos seguintes casos: I - despojamento por exoneração disciplinar ou 

administrativa, observado o devido processo legal; II - exoneração a pedido do 

interessado; III - exoneração pedida pela Assembleia; IV - renúncia expressa do 

ofício; V - mudança de endereço que impossibilite o exercício das funções; VI - 

ausência injustificada por mais de seis meses às reuniões do Conselho ou às 

atividades regulares da igreja; VII - Demissão do rol de membros. Capítulo III Do 

Diaconato Art. 33 - Diáconos são oficiais eleitos pela Assembleia, podendo a 

escolha recair sobre homens e mulheres consistindo o seu ministério 

especialmente: I - na manutenção da ordem e reverência no templo e em suas 

dependências; II - na visitação a enfermos e abandonados; III - na assistência a 

órfãos, viúvas, idosos e necessitados; IV - no estabelecimento de programas 

sociais, mediante aprovação do Conselho; V - no desempenho de outras funções 

administrativas atribuídas pelo Conselho. Art. 34 - Os diáconos constituem, para o 

desempenho de suas atribuições, o Ministério de Ação Social e Diaconia, 

subordinado ao Conselho, conforme disposto na Lei Complementar. Art. 35 - A 

eleição, ordenação, investidura e dissolução das funções do diácono efetuam-se, 

mutatis mutandis, na forma estabelecida pelos Artigos 29 e 32. CAPÍTULO IV Do 

Ministro Seção I Disposições Preliminares Art. 36 - Ministro é um oficial ordenado 

pela Igreja para dedicar-se ao exercício de suas funções eclesiásticas. § 1º - Para 

o ofício de ministro podem ser ordenados homens ou mulheres. § 2º - São funções 

privativas do ministro: a) celebração do casamento religioso com efeito civil; b) 

supervisão da liturgia; c) ministração dos sacramentos. Art. 37 - 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, bem conceituado e de 

comprovada piedade e consagração. Parágrafo Único: As áreas de atuação do 

ministro, conforme disposto na Lei Complementar, são: a) ministério pastoral; b) 

ministério da docência teológica; c) ministério da educação cristã; d) ministério 

missionário; e) ministério da música; f) ministério da diaconia; g) ministério da 



capelania. Art. 38 - Nenhuma função será atribuída ao ministro sem o seu 

consentimento. Art. 39 - Ao ministro, o Presbitério poderá conceder disponibilidade 

ativa e licença, conforme disposto na Lei Complementar. Art. 40 - As etapas para 

a ordenação ao sagrado ministério, conforme disposto na Lei Complementar, são: 

a) admissão e encaminhamento do candidato à formação teológica; b) aplicação 

das provas com vistas à licenciatura; c) licenciatura e aplicação das provas para 

ordenação.Art. 41 - O ministro pode transferir-se de um Presbitério para outro, ou 

para outra comunhão eclesiástica reconhecida, desde que não esteja 

respondendo a processo disciplinar e/ou administrativo, mediante comunicação 

com validade máxima de um ano, continuando sob a jurisdição do Presbitério de 

origem, enquanto não consumada a transferência. Art. 42 - A admissão, 

licenciatura e ordenação de candidatos e a admissão ou readmissão de ministros 

devem sempre ser aprovadas por escrutínio secreto, em sessão privativa do 

Presbitério, conforme disposto na Lei Complementar. Art. 43 - A recepção de 

ministros, que venham de comunhões eclesiásticas abrangidas pelo disposto no 

Art. 4º, far-se-á em obediência ao Artigo 37 e ao disposto na Lei Complementar. 

Parágrafo Único: - A recepção de ministros qualificados como obreiros fraternos, 

mediante parcerias e convênios firmados com Igrejas ou concílios, far-se-á 

conforme disposto na Lei Complementar. Art. 44 - O Presbitério poderá despojar o 

ministro de seu ofício: I - por medida disciplinar ou exoneração administrativa, 

aprovada por dois terços dos membros que o compõem, observado o devido 

processo legal; II - mediante renúncia expressa do interessado, desde que não 

esteja respondendo a processo disciplinar e/ou administrativo. § 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 por renúncia será feita observando-se o disposto na Lei 

Complementar. Seção II Do Jubilado Art. 45 - Ministro jubilado é o que se 

aposenta sem ônus obrigatório para a Igreja, em razão de idade, de tempo de 

ministério, contado a partir da licenciatura, ou de invalidez. § 1º- A jubilação dá-se: 

a) compulsoriamente, aos setenta e cinco anos de idade; b) facultativamente, aos 

setenta anos de idade ou após trinta e cinco anos de ministério; c) por invalidez 



permanente. § 2º - O ministro jubilado continua membro do Presbitério, podendo 

exercer as funções do seu ofício, e poderá continuar em atividade se o Presbitério 

julgar conveniente. TÍTULO IV Dos Concílios CAPÍTULO I Disposições 

Preliminares Art. 46 - A autoridade de jurisdição da Igreja é exercida coletivamente 

pelos ministros e presbíteros, reunidos em concílios. Art. 47 - Os concílios 

guardam gradação entre si, estando os inferiores sujeitos aos superiores, embora 

exerçam jurisdição ordinária e exclusiva nos assuntos de sua competência, 

definida nesta Constituição e na Lei Complementar. Art. 48 - Em gradação 

hierárquica ascendente, os concílios são: I- o Conselho, que exerce jurisdição 

sobre a igreja local; II - o Presbitério, que a exerce sobre os ministros e Conselhos 

que o integram; III- o Sínodo, que a exerce sobre os presbitérios que o integram; 

IV - a Assembleia Geral, que a exerce sobre todos os concílios. Parágrafo Único - 

Os concílios, com exceção do Conselho, no interregno de suas reuniões, são 

representados por suas Comissões Executivas, conforme disposto na Lei 

Complementar. Art. 49 - Compete aos concílios: I - formular símbolos de fé e 

estabelecer regras de governo, sob o ensino e inspiração das Sagradas 

Escrituras; II - exigir obediência à Palavra de Deus; III - dar testemunho contra erro 

doutrinário, prática imoral e toda sorte de injustiça; IV - elucidar casos novos e 

controvertidos;V - admitir pessoas ao gozo de privilégios eclesiásticos ou deles 

privá-las; VI - elaborar seus regimentos internos; VII - eleger suas Diretorias e 

Comissões Executivas; VIII- rever, em grau de recurso, as deliberações dos que 

lhes são imediatamente inferiores; IX - providenciar e supervisionar a formação 

teológica de ministros, em nível de graduação e educação continuada; X - 

examinar as atas e atos dos que lhes são imediatamente inferiores, compelindo-os 

à sua apresentação para tal fim; XI - intervir no concílio inferior visando a correção 

das ações que desobedeçam e contrariem as suas decisões e as da Assembleia 

Geral da IPIB. XII - processar administrativa e disciplinarmente os concílios que 

lhes são eclesiasticamente subordinados, obedecendo aos ritos processuais que 

se encontram na Lei Complementar, no Código Disciplinar e no Regimento Interno 

do Tribunal Eclesiástico. Parágrafo Único - A Assembleia Geral exerce a 

autoridade disciplinar por meio do Tribunal Eclesiástico, cujos critérios de 



composição, escolha efuncionamento estão regulamentados no seu Regimento 

Interno, por ela aprovado. Art. 50 - As decisões administrativas dos concílios são 

passíveis de recurso ao concílio imediatamente superior, observadas as normas 

procedimentais conforme disposto na Lei Complementar. CAPÍTULO II Do 

Conselho Art. 51 - O Conselho de uma igreja local compõe-se do pastor, ou 

pastores e dos presbíteros em atividade. Art. 52 - O quórum do Conselho é 

formado pelo pastor titular e um terço dos presbíteros. Art. 53 - É admissível que o 

Conselho se reúna sem o número legal de presbíteros, nas condições 

estabelecidas na Lei Complementar. Parágrafo Único - A decisão será, porém, ad 

referendum do quórum estabelecido, quando se tratar de casos disciplinares ou de 

administração civil e financeira. Art. 54 - O Conselho terá presidente, que é o 

pastor titular, vice presidente e secretário, eleitos dentre os seus membros para 

um mandato anual.§ 1º - No impedimento do presidente, assumirá a presidência o 

vice-presidente, para todos os efeitos. § 2º - O presidente tem voto de quantidade 

e qualidade, sendo este último obrigatório. Art. 55 - O Conselho tem como 

principais atribuições: I - admitir, transferir, disciplinar e demitir membros; II - 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; III - 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; IV - 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 do Ministério de Ação 

Social e Diaconia, bem como de departamentos da igreja ou órgãos que venham a 

ser criados, e contratando funcionários da igreja; V - supervisionar e orientar a 

obra de educação cristã em geral, bem como o trabalho das organizações 

departamentais da igreja; VI - superintender todas as atividades da igreja, exceto 

as funções privativas do ministro; VII - cumprir e fazer cumprir as ordenações dos 

concílios superiores e propor-lhes medidas convenientes; VIII - exercer poder 

disciplinar, nos termos da autoridade legal e eclesiástica sobre os membros da 



igreja, capitulada no Código Disciplinar da IPIB; IX - dar à Assembleia relatório do 

movimento financeiro e informações do movimento geral eclesiástico do ano findo; 

X - eleger representantes junto ao Presbitério; XI - autorizar a outorga de 

procurações; XII - conceder títulos honoríficos. § 1º - As decisões do Conselho são 

tomadas por mais da metade dos votos dos membros presentes. § 2º - No 

exercício de suas atribuições nenhum membro do Conselho será remunerado nem 

fará jus a qualquer parcela do patrimônio da Igreja ou de suas receitas.§ 3º - Pela 

assistência espiritual prestada, o pastor receberá côngrua. Art. 56 - A tesouraria 

da igreja está a cargo de um tesoureiro, nomeado anualmente pelo Conselho, 

dentre os membros da igreja. CAPÍTULO III Do Presbitério Art. 57 - O Presbitério 

compõe-se de todos os seus ministros e das igrejas de sua jurisdição conforme 

disposto na Lei Complementar. Art. 58 - O quórum do Presbitério é formado por 

um terço dos representantes das igrejas de sua jurisdição e um terço de seus 

ministros. Art. 59 - A Diretoria do Presbitério compõe-se de presidente, vice-

presidente e dois secretários, todos eleitos por escrutínio secreto, dentre seus 

membros, logo após a abertura do concílio, e de secretário executivo e tesoureiro, 

eleitos no decorrer da reunião, para um mandato estabelecido na Lei 

Complementar. §1º - As atribuições de cada membro da Diretoria são descritas na 

Lei Complementar. §2º - Quando um presbítero eleito para um dos cargos da 

Diretoria deixar de ser representante de sua igreja perderá o mandato, exceto para 

a sessão de instalação e nos casos de secretário executivo e tesoureiro, conforme 

disposto na Lei Complementar. Art. 60 - O Presbitério tem como principais 

atribuições: I - admitir, transferir, licenciar e ordenar candidatos ao ministério; II - 

admitir, disciplinar, remover, transferir, jubilar e demitir ministros; III - estabelecer e 

dissolver relações pastorais; IV - destinar ministros para diferentes funções; V - 

fazer com que seus obreiros se dediquem diligentemente aos seus deveres; VI - 

organizar, unir, transferir ou desmembrar igrejas e congregações presbiteriais, a 

pedido dos interessados, bem como dissolvê-las;VII - assumir o pastorado das 

igrejas vagas e superintender, em geral, por órgãos apropriados, as igrejas de sua 

jurisdição; VIII - superintender as atividades leigas de sua jurisdição; IX - examinar 

as atas e atos dos conselhos e comissões permanentes; X - atender a 



representações, consultas, referências e apelações; XI - auxiliar o sustento 

pastoral das igrejas de recursos escassos; XII - fomentar e sustentar o trabalho de 

evangelização; XIII - condenar opiniões e práticas inconvenientes; XIV - cumprir e 

fazer cumprir as decisões próprias e as dos concílios superiores, bem como as 

prescrições constitucionais da igreja; (suprimir o XV por redundância) XV - 

disciplinar os Conselhos; XVI - tomar medidas orçamentárias; XVII - concertar 

planos para o interesse geral do trabalho em sua jurisdição; XVIII - propor a 

Assembleia Geral as medidas que julgue vantajosas para toda a Igreja, 

observando o disposto na Lei Complementar; XIX - eleger, dentre seus membros, 

representantes junto ao Sínodo e à Assembleia Geral; XX - eleger a Diretoria da 

Assembleia Geral; XXI - processar e julgar membros de sua própria diretoria por 

infração administrativa e disciplinar cometida no exercício da função; XXII - 

adquirir, alienar ou onerar bens do Presbitério. XXIII - fazer-se representar na 

composição do Sínodo e da Assembleia Geral da IPIB, conforme disposto na Lei 

Complementar. XXIV - indicar à Assembleia Geral, membros para compor o 

Tribunal Eclesiástico da IPIB. Parágrafo Único - As decisões do Presbitério serão 

tomadas pelos membros presentes à reunião, não sendo admitidas procurações 

em nenhuma hipótese, obedecendo-se o seguinte critério: a) o voto da maioria 

simples (maior quantidade) na eleição da Diretoria; b) por 2/3 dos votos dos 

membros do Concílio no caso de deposição de ministro; c) por 2/3 dos votos dos 

membros presentes na reunião, nos casos de dissolução de igreja e reforma do 

Estatuto; d) por maioria absoluta de votos (mais da metade), nas demais matérias. 

Art. 61 - Os Presbitérios deverão adquirir personalidade jurídica aprovando o 

estatuto, que será submetido ao exame do Sínodo para verificar se estão 

satisfeitas as exigências estabelecidas pela Constituição e sua Lei Complementar 

da IPIB. Art. 62 - O Presbitério pode ser dissolvido, mediante decisão do Sínodo, 

por medida administrativa ou sentença disciplinar, que providenciará a sua 

liquidação e a extinção da sua personalidade jurídica. CAPÍTULO IV Do Sínodo 

Art. 63 - O Sínodo é a assembleia de ministros e presbíteros representantes de 

cada Presbitério sob sua jurisdição conforme disposto na Lei Complementar. Art. 

64 - O quórum do Sínodo é formado por um terço dos ministros e um terço dos 



presbíteros, desde que estejam representados dois terços dos Presbitérios. Art. 65 

- A Diretoria do Sínodo compõe-se de presidente, vice-presidente e dois 

secretários, todos eleitos por escrutínio secreto dentre seus membros logo após a 

abertura do concílio, e de secretário executivo e tesoureiro, eleitos no decorrer da 

reunião, para um mandato estabelecido na Lei Complementar. § 1º - As 

atribuições de cada membro da Diretoria são descritas na Lei Complementar. § 2º 

- Quando um presbítero ou ministro eleito para um dos cargos da Diretoria deixar 

de ser representante do Presbitério perderá o mandato, exceto para a sessão de 

instalação e nos casos de secretário executivo e tesoureiro, como previstos na Lei 

Complementar. Art. 66 - O Sínodo tem como principais atribuições: I - organizar, 

disciplinar, transferir, fundir e dissolver Presbitérios; II - aprovar os relatórios e 

examinar as atas e atos dos Presbitérios, verificando se foi observada a 

Constituição e a Lei Complementar; III - atender a consultas, representações, 

referências e apelações encaminhadas pelos Presbitérios; IV - fazer cumprir as 

suas próprias decisões e as da Assembleia Geral, bem como velar para que seja 

prestigiada a autoridade dos concílios inferiores; V - concertar planos para o 

interesse geral do trabalho em sua jurisdição; VI - nomear ministros e presbíteros, 

co administrm anuência de seus respectivos Concílios, para o desempenho de 

diferentes funções; VII - nomear comissões especiais para a execução de seus 

planos; VIII - superintender as atividades leigas na sua jurisdição; IX - propor à 

Assembleia Geral medidas que julgue vantajosas para toda a Igreja; X - processar 

e julgar membros de sua própria diretoria por infração administrativa e disciplinar 

cometida no exercício da função; XI - adquirir, alienar ou onerar bens do Sínodo. 

XII - eleger para um período de dois anos o representante e seus suplentes junto à 

Comissão Executiva da Assembleia Geral dentre os ministros e presbíteros 

titulares, que representam seus Presbitérios naquele concílio. Parágrafo Único - 

As decisões do Sínodo serão tomadas pelos membros presentes à reunião, não 

sendo admitidas procurações em nenhuma hipótese, obedecendo-se o seguinte 

critério: a) o voto da maioria simples (maior quantidade) na eleição da Diretoria; b) 

por 2/3 dos votos no caso de dissolução de presbitério e reforma do Estatuto; c) 

por maioria absoluta de votos (mais da metade), nas demais matérias. Art. 67 - O 



Sínodo elegerá para tesoureiro um ministro ou presbítero, que tomará assento no 

concílio, sem direito a voto, quando não for representante de seu Presbitério. Art. 

67 - Os Sínodos deverão adquirir personalidade jurídica. Art. 68 - O Sínodo pode 

ser dissolvido, mediante decisão da Assembleia Geral, por medida administrativa 

ou sentença disciplinar, que providenciará a sua liquidação e a extinção da sua 

personalidade jurídica. CAPÍTULO V Da Assembleia Geral Art. 69 - A Assembleia 

Geral é o concílio superior e o órgão de unidade da Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil, sendo constituída por representantes eleitos pelos 

Presbitérios, conforme disposto na Lei Complementar. Art. 70 - O quórum da 

Assembleia Geral é formado por um terço dos ministros e um terço dos 

presbíteros que a compõem, desde que representados por mais da metade dos 

Sínodos. Art. 71 - A Diretoria da Assembleia Geral compõese de: presidente, dois 

vice-presidentes e dois secretários. § 1º - O processo eleitoral e o mandato da 

diretoria são definidos na Lei Complementar e no Código Eleitoral. § 2º - As 

atribuições dos componentes da Diretoria da Assembleia Geral estão definidas na 

Lei Complementar e em seu Regimento Interno. § 3º - Quando o membro eleito 

para compor a Diretoria deixar de representar seu concílio, terá assento na 

Assembleia, apenas com direito a voz, até o término de seu mandato. Art. 72 - A 

Assembleia Geral tem como principais atribuições: I - decidir, com fundamento nas 

Sagradas Escrituras, sobre questões de doutrina e prática, bem como estabelecer 

regras de governo, disciplina e liturgia; II - organizar, disciplinar, fundir ou dissolver 

Sínodos; III - examinar as atas e atos dos Sínodos; IV - atender a consultas, 

representações e referências encaminhadas pelos Sínodos; V - fazer cumprir as 

suas próprias decisões e velar para que seja prestigiada a autoridade dos 

concílios inferiores; VI - concertar planos para o interesse geral do trabalho, 

instituir e superintender agências necessárias ao trabalho geral; VII - nomear 

ministros e presbíteros, com anuência de seus concílios, para o desempenho de 

diferentes funções; VIII - estabelecer e sustentar trabalhos de evangelização 

dentro e fora do país; IX - promover os meios de sustento das instituições gerais 

mediante contribuição das rendas das igrejas locais; X - resolver sobre 

cooperação com outras comunhões eclesiásticas; XI - definir as relações entre a 



Igreja e o Estado; XII - superintender e gerir todas as atividades da Igreja, como 

instituição religiosa; XIII - organizar e superintender o ensino teológico; XIV - 

superintender toda a atividade leiga da Igreja; XV - adquirir, alienar ou onerar bens 

da Igreja; XVI - examinar as atas e homologar as deliberações de sua Comissão 

Executiva. XVII - providenciar e supervisionar a formação teológica de ministros 

em nível de graduação e educação continuada. XVIII - eleger os membros do 

Tribunal Eclesiástico; XIX - processar e julgar administrativamente os concílios, os 

membros de sua própria Diretoria, da Comissão Executiva da Assembleia Geral 

da IPIB e os juízes do Tribunal Eclesiástico, por falta administrativa cometida no 

exercício da função. XX - por meio do Tribunal Eclesiástico, exercer a sua 

autoridade disciplinar sobre os concílios e processar e julgar membros de sua 

própria Diretoria, da Comissão Executiva da Assembleia Geral da IPIB e os juízes 

do Tribunal Eclesiástico, por falta disciplinar cometida no exercício da função; e 

recursos de decisões disciplinares proferidas pelos concílios inferiores. § 1º - As 

decisões da Assembleia Geral são tomadas somente pelo voto dos membros 

presentes, não sendo admitidas procurações em nenhuma hipótese, obedecendo-

se o seguinte critério: a) o voto de quatro quintos para emendas ou reformas da 

Constituição e modificação dos Símbolos de Fé; b) o voto de dois terços para 

alteração do Estatuto; c) por mais da metade dos votos para as demais matérias. 

§ 2º - Para a alteração da Lei Complementar será necessário o voto concorde de 

mais da metade dos membros do Concílio. DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 73 - A 

Igreja terá um Secretário Geral, um Tesoureiro Geral e um Administrador Geral, 

cujas atribuições e forma de escolha são definidas na Lei Complementar e no 

Estatuto da IPIB, escolhidos dentre ministros e presbíteros da Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil, que quando não representarem seus concílios, terão 

assento na Assembleia Geral e na sua Comissão Executiva, apenas com direito a 

voz. Art. 74 - O Código Disciplinar, a Lei Complementar, o Regimento Interno do 

Tribunal Eclesiástico, o Código Eleitoral e o Diretório para o Culto a Deus, 

promulgados pela Assembleia Geral, juntamente com as demais leis ordinárias e a 

presente Constituição compõem o ordenamento jurídico da Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil. Art. 75 - A presente Constituição e o Diretório para o Culto 



a Deus não poderão ser emendados ou reformados, senão por iniciativa da 

Assembleia Geral, mediante proposta: I - aprovada pela Assembleia Geral por 

quatro quintos dos membros presentes, e por esta baixada aos Presbitérios; II - 

aprovada subsequentemente por dois terços dos Presbitérios; III – homologada, 

finalmente, pela Assembleia Geral. Art. 76 - Os símbolos de fé só poderão ser 

modificados, mediante proposta:I – aprovada pelo voto de quatro quintos dos 

membros presentes à Assembleia Geral; II – aprovada pelo voto 

subsequentemente de quatro quintos dos Presbitérios; III - homologada, 

finalmente, pela Assembleia Geral, com o voto de quatro quintos dos membros 

presentes à reunião. Art. 77 - A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil poderá 

unir-se a outra comunhão eclesiástica, nas mesmas condições do artigo anterior. 

Art. 78 - A presente Constituição entrará em vigor na data de sua promulgação, 

revogando-se as disposições em contrário, resguardados os direitos adquiridos”. 

Diante do exposto, o Presidente, Rev. Áureo, anuncia em nome da Assembleia 

Geral, a promulgação da Constituição da IPI do Brasil, que entra em vigor a partir 

do presente momento e  passará ainda por revisão ortográfica, gramatical e 

documental.  para ser publicada. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: A ata foi 

lida e aprovada. ENCERRAMENTO: A reunião foi encerrada às 22h40, com 

oração pelo Rev. Roberto Monteiro Buriti. Para constar, eu, Rev. Marcos Nunes da 

Silva, 1º secretário, lavrei a presente ata e a assino juntamente com os demais 

membros da diretoria presentes a esta reunião. ------------------------ 

 



ATA DA 1ª SESSÃO DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL 

 

DATA, HORA E LOCAL: 06 de julho de 2017, às 8h, no auditório do Hotel Golden 

Park, Rod. José Ermírio de Morais, S/N, Sorocaba, SP. PRESIDENTE: Rev. Áureo 

Rodrigues Oliveira. SECRETÁRIO: Rev. Marcos Nunes da Silva. 
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Nilton Luiz Albano. Presbitério Ipiranga: Revs.: Alessandro Richter; Presbs.: 
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Batista Dias. Presbs.: Nilton Alves Rabelo e Osmar Pereira Braga. Presbitério 

Luziânia: Revs.: Jean Carlos da Silva e Paulo Roberto Roriz Meireles. Presbitério 

Mato Grosso: Rev. José Drailton da Silva e Presb. Josir de Mattos. Presbitério 

Rondônia: Rev. Joaquim Francisco Ribeiro Neto e Presb. Eduardo Mutsuo 

Tomiyoshi. SÍNODO REV. JONAS DIAS MARTINS: Presbitério Londrina: Revs.: 

Daniel Zemuner Barbosa e Paulo Roberto Palhão; Presb.: Odilon Alexandre 

Silveira Marques Pereira e Presbª. Sônia Regina Machado dos Santos; 

Presbitério Norte do Paraná: Revs.: Reinaldo Almeida dos Santos e Renato Luís 

Reis; Presbs.: Eder Luiz Ventura da Silva e Moacir Enos Rosa; Presbitério 

Paranaense: Revs.: Ézio Silveira Bittencourt e Romio da Silva Cardoso; Presbs.: 

Fernando Tavares e Márcio Camargo. SÍNODO MERIDIONAL: Presbitério 

Catarinense: Revs.: Fábio Tavares Ribeiro e Roberto Monteiro Buriti; Presbs.: 

Antenor Rivaldo da Silva Netto e Marcos Romano Prado; Presbitério dos 

Campos Gerais: Revs.: Carlos Andrey Pulim Oliveira e Celso Manuel Machado; 

Presb. André Trevisan Gabardo; Presbitério Grande Florianópolis: Revs.: 

Admilson Rafael e Márcio Marques; Presb. Isaías João Araújo. Presbitério Sul do 

Paraná: Revs. Jean Carlos Seletti e José Augusto Moser Cury; Presbs. Luiz 



Carlos Morosini e Rogério Bueno da Silva. SÍNODO MINAS GERAIS: Presbitério 

Sudoeste de Minas: Revs.: Reynaldo Mendes Júnior e Vitor Manuel Pereira da 

Silva Alves Correia; Presbs.: Aristides Aparecido Ribeiro e Mosar Ribeiro de 

Oliveira. Presbitério Sul de Minas: Revs.: Eduardo Bornelli de Castro e Carlos 

Roberto Pereira da Silva; Presbs.: Ailson Caixeta Leite e Lucas Francisco Martins. 

Presbitério São Paulo-Minas: Revs.: Galdino Acássio Gomes da Silva e Ricardo 

César Marquesini; Presbs.: Josias Pereira do Lago e Maurílio Clóvis dos Santos. 

SÍNODO NORDESTE: Presbitério Bahia: Revs.: José Rômulo de Magalhães 

Filho. Presbitério Nordeste: Rev. Diego Alessandro da Silva Moura e João 

Batista Amaral de Oliveira. Presbitério Pernambuco: Revs. Laércio Oscar da 

Silva Júnior e Frankes Rodrigo de Souza; Presb. Célio Roberto de Araújo. 

Presbitério Sergipe: Rev. Jorlan Carneiro Rodrigues de Freitas e Presb. Marcos 

Messias Sales Santos. Presbitério Sul da Bahia: Rev. Edivan Gouveia de Deus e 

Presb. Altair Dias Oliveira. Presbitério Vale Sertão: Presb. Luciel Dias de Maria. 

SÍNODO NORTE PAULISTANO: Presbitério Bandeirante: Rev. Fernando 

Bortolleto Filho e Revª. Shirley Maria dos Santos Proença; Presb. Walter de Jesus 

Alves. Presbitério Freguesia: Revs.: José Aparecido dos Santos e José de 

Jesus; Presbª. Inailda Bicudo. Presbitério Santana: Rev. Marcelo Camargo dos 

Santos e Presb. Valter de Toledo. SÍNODO OCIDENTAL: Presbitério Campinas: 

Rev. Wellington Barboza de Camargo e Presb. Luiz Ribeiro da Silva. Presbitério 

Noroeste Paulista: Revs. Antonio Carlos Alves e Edson Avelino da Silva; Presbs. 

Durval Urbinatti e Milton Francisco de Souza. Presbitério Oeste: Revs.: Levi 

Franco de Alvarenga e Osmair Martins Garcia; Presbs.: José Haylton Claudino e 

Júlio César Poyer Nogueira Souza. Presbitério Rio Preto: Revs.: Marcos Ferreira 

Lopes e Ricardo de Melo Nogueira; Presbs. Genessi de Souza Ramos e Rogério 

Aparecido Goldelli. SÍNODO OESTE PAULISTA: Presbitério Assis: Revs. Dênis 

Silva Luciano Gomes e Juliano Sanchez Lopes; Presbªs.: Doralice Ribeiro 

Cimonetti e Sandra Mara Moraes Lopes de Araújo. Presbitério Centro-Oeste 

Paulista: Revs.: Elton Leandro da Silva e Joel Garcia Vieira; Presb. Hélio de 

Oliveira Furtado e Presbª. Felícia Forte Sobrinha. Presbitério Presidente 

Prudente: Revs.: Ari Botelho e Luís César Alves Espinhosa; Presbs.: Josimar 



Soares e Renato Martins de Oliveira. SÍNODO OSASCO: Presbitério 

Carapicuíba: Revs. Augusto Navarro Dias e Carlos Eduardo Araújo; Presb. Salmo 

Henrique da Silva. Presbitério Novo Osasco: Revs.: Márcio Alves Mota e 

Wagner Roberto Mango; Presbª. Sônia Regina Ferri. Presbitério Osasco: Revs. 

Eliseu Fonda da Silva e Paulo César de Souza. SÍNODO PANTANAL: 

Presbitério Campo Grande: Revs.: Claudionor Aguero dos Santos e Edmilson 

Severino Leite. Presbitério Conesul: Rev. Erivan Vieira de Araújo. Presbitério 

Mato Grosso do Sul: Revs.: Silas de Souza da Silva e Valdomiro Cardoso Filho; 

Presb. Dalkarlos Aparecido Franco dos Santos. Presbitério Vale do Rio Aporé: 

Rev. Anderson Pereira Gomes. SÍNODO RIO-SÃO PAULO: Presbitério 

Fluminense: Rev. Cléber Coimbra Filho e Presb. Murilo Elias de Faria. 

Presbitério Rio de Janeiro: Revs.: Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior, 

Rogério de Santana e Presb. Odair Martins. Presbitério Rio-Sul: Revs. Donizete 

dos Santos Cavalheiro, Marcos Paulo de Oliveira e Pesb. José Mauro Feres da 

Silva. Presbitério Vale do Paraíba: Revs.: Ernesto Aparecido Sossai e Giancarlo 

Brojato; Presbs.: Honélio Caetano Rodrigues e Valdir do Espírito Santo. SÍNODO 

SETENTRIONAL: Presbitério Amazonas: Revª. Hadassa Queiroz de Souza 

Damasceno e Presb. Messias Carvalho da Silva. Presbitério Ceará: Rev. Edvaldo 

Vieira dos Santos e Thiago Murilo e Silva. Presbitério Leste do Ceará: Rev. 

Mardonio de Sousa Pereira e Presb. Francisco José Souza. Presbitério Norte: 

Revs. Cláudio Lísias Gonçalves dos Reis Silva e Valdir Mariano de Souza; Presb. 

Edmilson de Araújo Pires. SÍNODO SUDOESTE PAULISTA: Presbitério 

Botucatu: Revs.: João Luís Furtado e Paulo Câmara Marques Pereira Júnior; 

Presbs.: Carlos Roberto de Paula Lima e Celso Vieira. Presbitério Central 

Paulista: Revs.: Kleuber Leal da Silva e Paulo César Barros Monteiro; Presbª 

Neuza de Morais Simon e Presb. Omar Augusto Leite Melo. Presbitério Marília: 

Revs.: Antônio Marcos dos Santos e Jean Douglas Gonçalves; Presb. João Carlos 

de Almeida Paes e Marcos Abreu Júnior. Presbitério Ourinhos: Revs.: Márcio 

Oliari e Marcos Gomes; Presbs.: Neandro de Souza e Oswaldo Brito de Moraes. 

SÍNODO SUL DE SÃO PAULO: Presbitério Itupararanga: Revs.: Joselito da 

Silva Filho e Márcio Bortolli Carrara; Presbª. Irene Valério Campos e Presb. 



Rogério José Vieira. Presbitério Sorocaba: Rev. Valdecir Fornel; Presb. Paulo 

José Paes Mazzuccho e Presbª. Regina Célia da Silva. Presbitério Sul de São 

Paulo: Revs.: Evaldo Nogueira de Souza e Ezequias Pires de Camargo; Presbs.: 

Émerson Bueno Viega e Eliézer Jaci de Gois Vieira. SÍNODO SÃO PAULO: 

Presbitério Leste Paulistano: Revs.: Marcos Nunes da Silva e Roberto Viani; 

Presbs.: José da Conceição Joaquim e Daniel Fernandes Dutra. Presbitério Novo 

Leste Paulistano: Revs.: Lutero Alberto Gaspar e Valdeilson Casimiro de Oliveira; 

Presb. Ezequiel Almeida Bartolomeu. Presbitério Piratininga: Revs.: Gilberto dos 

Santos Rodrigues e Mário Ademar Fava; Presbª. Cler Duarte Silva. Presbitério 

São Paulo: Revs.: Carlos Augusto Prado de Oliveira e Fábio Vieira de Carvalho; 

Presb. Alexandre do Vale Bon e Presbª. Leni Muniz Nakandakare. SÍNODO VALE 

DO RIO PARANÁ: Presbitério Arapongas: Rev. Edson de Oliveira Casado 

Júnior e Presb. Marco Aurélio da Silva. Presbitério Maringá: Revs.: Pablo Araya 

Santander e Sérgio Gini; Presbs.: Dionísio Dias da Silva e Djalma Bastos César. 

Presbitério Oeste do Paraná: Revs.: Edy Francisco Machado e Fernando da 

Silva Julião; Presbs.: Roney Márcio Pessoa e Walter Costa. AUSENTES: 

Presbitério Araraquarense. “QUORUM”: Havendo “quorum” com a presença de 

108 ministros e 83 presbíteros, totalizando 191 representantes e com a 

representação de todos os sínodos, o presidente declarou aberta, a 1ª Sessão da 

10ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil, do Exercício 2015-

2019. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Roberto Mauro de Souza Castro, secretário 

geral; Rev. José Ilson Venâncio, assistente do secretário geral; Rev. Aury Vieira 

Reinaldet, administrador geral. DEVOCIONAL: A devocional foi dirigida por Rev. 

Joselito da Silva Filho e Revª. Shirley Maria dos Santos Proença. HORÁRIO 

REGIMENTAL: Dia 06 de julho, Quinta-feira: Das 08h às 08h30, exercícios 

devocionais. Das 08h30 às 10h30, sessão. Das 10h30 às 11h, café. Das 11h às 

12h30, sessão. Das 12h30 às 14h, almoço. Das 14h às 15h30, sessão. Das 15h30 

às 16h, café. Das 16h às 17h30, sessão. Das 19h às 20h, jantar. Das 20h às 

22h30, sessão. Dia 07 de julho, Sexta-Feira: Das 08h às 08h30, exercícios 

devocionais. Das 08h30 às 10h30, sessão. Das 10h30 às 11h, café. Das 11h às 

12h30, sessão. Das 12h30 às 14h, almoço. Das 14h às 15h30, sessão. Das 15h30 



às 16h, café. Das 16h às 17h30, sessão. Das 19h às 20h, jantar. Das 20h às 

22h30, sessão. Dia 08 de julho, Sábado: Das 08h às 08h30, exercícios 

devocionais. Das 08h30 às 10h30, sessão. Das 10h30 às 11h, café. Das 11h às 

12h30, sessão. Das 12h30 às 14h, almoço. Das 14h às 15h30, sessão. Das 15h30 

às 16h, café. Das 16h às 17h30, sessão. Das 19h às 20h, jantar. Das 20h às 22h, 

sessão. 09 de julho, Domingo: Das 08h às 08h30, exercícios devocionais. Das 

08h30 às 10h30, sessão. Das 10h30 às 11h, café. Das 11h às 12h30, sessão. Das 

12h30 às 14h, almoço. LIVROS DE ATAS: Foram recebidos os seguintes livros: 

1) Comissão Executiva da IPI do Brasil; 2) Sínodo Borda do Campo; 3) Sínodo 

Brasil Central; 4) Sínodo Nordeste; 5) Sínodo Ocidental; 6) Sínodo Oeste Paulista; 

7) Sínodo Osasco; 8) Sínodo Pantanal; 9) Sínodo Rev. Jonas Dias Martins; 10) 

Sínodo Rio-São Paulo; 11) Sínodo Setentrional; 12) Sínodo Vale do Rio Paraná, 

13) Sínodo Norte Paulistano; 14) Sínodo Meridional, 15) Sínodo São Paulo, 16) 

Sínodo Sul de São Paulo, 17) Sínodo Minas Gerais. ENTRADA DE 

DOCUMENTOS: AG 01/17 - do Sínodo Sudoeste Paulista, solicitando doação de 

terreno da 2ª IPI de Botucatu para a IPI de Botucatu; AG 02/17 - do Sínodo Oeste 

Paulista, encaminhando solicitação do Presbitério de Assis, de redução na 

contribuição mensal à IPI do Brasil; AG 03/17 - do Sínodo Oeste Paulista, 

encaminhando esclarecimento do Presbitério Presidente Prudente da 

inadimplência de suas igrejas junto à IPI do Brasil; AG 04/17 - do Sínodo Rev. 

Jonas Dias Martins, encaminhando solicitação do Presbitério Paranaense de de 

redução na contribuição mensal à IPI do Brasil; AG 05/17 - do Sínodo Rio-São 

Paulo, encaminhando pedido de informações do Presbitério Rio-Sul sobre 

implicações jurídicas sobre eventos, acampamentos e encontros; AG 06/17 - do 

Secretaria Geral, apresentando relatório do IPIB-Prev Mapfre; AG 07/17 - da 

Secretaria Geral, apresentando relatório da Comex da IPI do Brasil; AG 08/17 - da 

Tesouraria Geral, apresentando relatório; AG 09/17 - do Ministério da 

Comunicação, apresentando relatório de atividades; AG 10/17 - do Ministério da 

Educação, encaminhando relatório da Secretaria de Educação Cristã; AG 11/17 - 

da Secretaria de Evangelização, apresentando relatório de atividades; AG 12/17 - 

da Fundação Eduardo Carlos Pereira, apresentando estatuto para homologação; 



AG 13/17 - da Comissão Especial de Elaboração do Livro de Confissões da IPI do 

Brasil, apresentando relatório; AG 14/17 - da Assessoria de Estatística, 

apresentando relatório; AG 15/17 - da Fundação Eduardo Carlos Pereira, 

apresentando relatório de atividades; AG 16/17 - do Sínodo Sudoeste Paulista, 

solicitando exclusão dos artigos 53 e 54 da Lei Complementar à Constituição da 

IPI do Brasil; AG 17/17 - do Sínodo Brasil Central, encaminhando solicitação do 

Presbitério; Rondônia de repasse do valor da Oferta Nacional de Missões para a 

IPI de Rio Branco e da venda de propriedade do CTM Cuiabá, ao próprio 

Presbitério; AG 18/17 - do Ministério da Educação, encaminhando relatório de 

atividades da Secretaria de Música e Liturgia; AG 19/17 - do Ministério da 

Educação, encaminhando relatório de atividades da Secretaria de Educação 

Teológica; AG 20/17 - da Secretaria do WebPortal, apresentando relatório de 

ações; AG 21/17 - da Comissão Especial Para Estudos sobre a Suspensão da 

Ceia do Senhor a membros sob disciplina; AG 22/17 - da Secretaria de Ação 

Pastoral, apresentando relatório de atividades; AG 23/17 - do Ministério da 

Missão, apresentando relatório de atividades; AG 24/17 - da Comissão Especial 

de Estudos sobre Prescrição e Custas Processuais; AG 25/17 - d Sínodo Brasil 

Central, solicitando exclusão dos artigos 53 e 54 da Lei Complementar à 

Constituição da IPI do Brasil; AG 26/17 - da Comissão Permanente de Exames de 

Contas da Tesouraria, solicitando extensão do prazo para entrega de relatório; AG 

27/17 - da Comissão de Reforma dos Textos Legais, solicitando adequações, 

uniformização de linguagem e alterações na Constituição da IPI do Brasil; AG 

28/17 - da Comissão de Reforma dos Textos Legais, solicitando adequações, 

uniformização de linguagem e alterações na Lei Complementar à Constituição da 

IPI do Brasil; AG 29/17 - da Comissão de Reforma dos Textos Legais, solicitando 

adequações, uniformização de linguagem e alterações no Código Disciplinar da 

IPI do Brasil; AG 30/17 - da Comissão de Reforma dos Textos Legais, solicitando 

adequações, uniformização de linguagem e alterações no Regimento Interno do 

Tribunal Eclesiástico da IPI do Brasil; AG 31/17 - da Comissão de Reforma dos 

Textos Legais, solicitando extensão de prazo para entrega de Relatório de Modelo 

de Estatuto e Regimento da AG; AG 32/17 - da Comissão de Reforma dos Textos 



Legais, solicitando nomeação de comissão para tratar do Código de Ética Pastoral 

e Transição Pastoral; AG 33/17 - da Comissão de Reforma dos Textos Legais, 

apresentando parecer sobre consulta do Sínodo Sudoeste Paulista referente à 

Licenciatura de Candidatos ao Ministério da Palavra e dos Sacramentos; AG 

34/17 - da Coordenadoria Nacional do Umpismo, apresentando Relatório; AG 

35/17 - da Coordenadoria Nacional de Adultos, apresentando Relatório; AG 36/17 

– da Revista Vida & Caminho, apresentando Relatório. A íntegra dos documentos 

está anexada ao final deste livro de atas. NOMEAÇÃO DE COMISSÕES: 

Exercícios Devocionais: Pastores: Joselito da Silva Filho, Evaldo Nogueira de 

Souza, Donizete Dos Santos Cavalheiro, Presbítera: Sandra Mara de Araujo. 

Papeis e Consultas: Relator: Presb. Dalkarlos Aparecido Franco dos Santos, 

Pastores: Rev. Wellington Barboza Camargo, Ezequias Pires de Camargo, José 

Rômulo de Magalhães Filho, Ricardo Cesar Marquesini, Edson Avelino da Silva, 

Edy Francisco Machado, Presbíteros: Eduardo Mutsuo Tomiyoshi, André 

Trevisan Gabardo, Sônia Regina Ferri, Roney Marcio Pessoa, Salmo Henrique da 

Silva, Dionísio Dias da Silva, Nilton Alves Rabelo. Comissão Especial de Análise 

de Relatórios I - Missão: Relator: Rev. Juliano Sanches Lopes, Pastores: 

Ricardo Bento, José Drailton, Paulo Roberto Palhão, Renato Luís Reis, Galdino 

Acácio, Osmair Garcia, Joao Batista Amaral de Oliveira, Edivan Ferreira. 

Presbíteros: Osmar Pereira Braga, Josir de Matos, Antonio Orosimbo Filho, Altair 

Dias Oliveira, Inailda Bicudo, Genessi Ramos, Antenildo Correia. Comissão 

Especial de Análise de Relatórios II - Educação: Relator: Rev. Jean Selleti, 

Pastores: José Aparecido dos Santos, José Arno Tossini, Luís Cesar Espinhosa, 

Esny Cerene Soares, Jean Douglas Goncalves, Pablo Santander, Romio da Silva 

Cardoso. Presbíteros: Edmilson de Araújo Pires, Esmaelita Moura Prado, Irene 

Valerio Campos, Hélio Furtado, Nilton Albano, Valter de Toledo, Milton Francisco 

de Souza, Moacir Enos Rosa. Comissão Especial de Análise de Relatórios III – 

Comunicação: Relator: Rev. Daniel Zemuner Barbosa, Pastores: Pedro 

Teixeira Filho, Roberto Buriti, Celso Manuel Machado, Carlos Eduardo Araújo, 

Jefferson Drilard, Claudio Lísias Reis, Denis Luciano Gomes. Presbíteros: Carlos 

Roberto de Paula, Neusa Morais Simon, Erasmo de Goes Vieira, Cler Duarte 



Silva, Marcos Aurélio da Silva, Maurilio Clovis dos Santos, Júlio Cesar, Eliezer 

João Gois Vieira. Comissão Especial de Análise de Relatórios IV: Relator: 

Rev. Marcos Ferreira Lopes, Pastores: Diego Alessandro Moura, Douglas 

Alberto dos Santos, Kleuber Leal Silva, Marcio Bortolli Carrara, Edson Casado 

Junior, Mardonio Sousa Pereira, Alessandro Ritcher. Presbíteros: Moises 

Barbosa, Itamar Murback, Marcos Messias Sales Santos, Felicia Forte Sobrinha, 

Regina Celia da Silva, William Ramos, Joao Carlos de Almeida Paes. Livro de 

Atas e Atos da Comex: Relator: Rev. Sérgio Gini, Pastores: Rev. Valdinei 

Aparecido Ferreira, Paulo Cesar Barros Monteiro, Fábio Tavares Ribeiro, Paulo 

Câmara Marques Pereira Junior, Jorlan Carneiro de Freitas, Ari Botelho e Marcos 

Paulo de Oliveira, Carlos Fragata Paulo de Oliveira. Presbíteros: Walter Costa, 

Oswaldo Brito de Moraes, Alexandre do Vale Bon, José Haylton Claudino, Walter 

de Jesus Alves, Rogério Bueno da Silva e João Batista de Barros. COMISSÕES 

DE AVALIAÇÃO DE LIVROS DE ATAS E ATOS DOS SÍNODOS: Sínodo Borda 

do Campo: Relator: Rev. Jean Carlos da Silva, Pastores: Carlos Roberto Pereira 

da Silva, Fernando Bortolleto, Augusto Navarro. Presbíteros: Marcos Romano 

Prado, José Mauro Peres da Silva. Sínodo Brasil Central: Relator: Rev. Márcio 

Marques, Pastores: Anderson Pereira Gomes, Claudionor Aguero dos Santos, 

Tiago Murilo, Antonio Marcos dos Santos. Presbíteros: Celio Roberto de Araujo. 

Sínodo Meridional: Relator: Presb. Moisés José de Lima, Pastores: Fabio 

Vieira de Carvalho, Cleber Coimbra Filho, Presbíteros: Neandro de Souza, Valdir 

do Espirito Santo. Sínodo Minas Gerais: Relator: Revª. Shirley Maria dos Santos 

Proença, Pastores: Fernando Julião, Edvaldo Vieira dos Santos, Presbíteros: 

Sonia Regina Machado, Marcos Abreu Junior. Sínodo Nordeste: Relator: Rev. 

Levi Franco de Alvarenga, Pastores: Paulo José de Carvalho Pires, Marcio Oliari. 

Presbíteros: Ricardo H. Benedetti, Rogerio José Vieira. Sínodo Norte 

Paulistano: Relator: Rev. Erivan Magno de Oliveira Fonseca Jr, Pastores: Ezio 

Silveira Bittencourt, Silas de Souza da Silva, Presbíteros: Durval Urbinatti, 

Fernando Tavares. Sínodo Ocidental: Relator: Rev. Valdeci Fornel, Pastores: 

Hadassa Queiroz Damaceno, Reinaldo Almeida dos Santos. Presbíteros: Odair 

Martins, Ailson Caixeta Leite. Sínodo Oeste Paulista: Relator: Rev. Wagner 



Roberto Mango, Pastores: Valdir Mariano de Souza, Laercio Oscar Junior, 

Presbíteros: José da Conceição Joaquim, Josias Pereira do Lago. Sínodo 

Osasco: Relator: Presb. Renato Martins de Oliveira, Pastores: Joaquim 

Francisco Ribeiro Neto, Presbíteros: Emerson Bueno da Veiga, Daniel Fernandes 

Dutra. Sínodo Pantanal: Relator: Rev. Vitor Manuel Pereira da Silva Alves 

Correia, Pastores: Carlos Andrei Pulim, Marcelo Camargo dos Santos, 

Presbíteros: Doralice Ribeiro Cimonetti, Otacílio José de Assis. Sínodo Rev. 

Jonas Dias Martins: Relator: Rev. Antônio Carlos Alves, Pastores: José Augusto 

Moser Cury, Reynaldo Mendes Junior, Presbíteros: Rogério Aparecido Goldelli, 

Onélio Caetano Rodrigues. Sínodo Rio-São Paulo: Relator: Rev. Valdeilson 

Casimiro de Oliveira, Pastores: Elton Leandro da Silva, Erivan Vieira de Araújo, 

Presbíteros: Francisco José de Souza, Paulo José Paes Mazzuccho. Sínodo São 

Paulo: Relator: Rev. João Batista Dias. Pastores: Edmilson Severino Leite, 

Rogério de Santana, Presbíteros: Josimar Soares, Lucas Francisco Martins. 

Sínodo Setentrional: Relator: Rev. Lutero Alberto Gaspar, Pastores: Marcio 

Alves Mota, Valdomiro Cardoso Filho, Presbíteros: Celso Vieira, Murilo Elias de 

Faria. Sínodo Sudoeste Paulista: Relator: Presb. Luiz Ribeiro da Silva, 

Pastores: Paulo Roberto Roriz, Cesar Soria de Anunciacao, Presbíteros: 

Ezequiel Almeida Bartolomeu, Mosar Ribeiro de Oliveira. Sínodo Sul de São 

Paulo: Relator: Rev Marcos Gomes, Pastores: Zaru Cassiano, Ernesto Aparecido 

Sossai. Presbíteros: Omar Augusto Leite Melo, Eder Luís Ventura da Silva. 

Sínodo Vale do Rio Paraná: Relator: Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues, 

Pastores: Ezio Martins de Lima, José de Jesus. Presbíteros: Luciel Dias de 

Maria, Antenor Rivaldo Neto. SUSPENSÃO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa 

às 09h30 para o trabalho das comissões com oração pelo Presb. Dionísio Dias da 

Silva. REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi reiniciada às 14h com oração por 

Presb. Rogério Bueno. DECISÕES: Livro de Atas do Sínodo São Paulo, 

decide: Aprovar com as seguintes observações 1 – As atas do ano de 2016 não 

foram registradas no livro apresentado. Que sejam encadernadas e encaminhadas 

à COMEX da AG para o devido exame; 2 – Não consta o registro sequencial das 

reuniões ordinárias do Sínodo; 3 – Não consta o registro da leitura e aprovação da 



ata; Livro de Atas do Sínodo Ocidental, decide: Aprovar com as seguintes 

observações 1. As atas registradas apresentam erros gramaticais, porém estes 

não interferem na clareza do texto; 2. Nos termos de abertura e encerramento não 

constou o registro do Estatuto do Sínodo; 3. A configuração dos textos não 

hifenizada, provocando grandes espaços entre as palavras; 4. Na p.2 o título se 

refere a Ata da 37º reunião e na linha 6 menciona-se que foi instalada a 1ª 

reunião; 5. Na p.3 linha 21 o nome do presbítero Júlio Cesar esta grafado 

incorretamente, deveria ser “Araújo” e não “Ararujo;” 6. Na pagina 3 linha 24 

registra-se que houve o culto publico mas não se registrou a liturgia utilizada; 7. 

Na p.4 na segunda verificação de quórum não ficou claro se os presentes eram os 

mesmos da primeira verificação; 8. Na p.4 linha 3 o presidente declara aberto os 

trabalhos, sendo que isto já estava registrado na p.3 na linha 22; 9. Na p.5 na 

linha13 registra-se que a sessão foi reaberta as 13h35min. e foram lidos cinco 

relatórios das comissões e a sessão voltou ser suspensa as 13h45min conforme o 

registro na p.7 linha 10, estranha-se a exiguidade do tempo; 10. Na p.8 e 9 quanto 

ao parecer da Comissão de Papeis e Consultas 1 conjugado com o Parecer da 

Comissão de Análise do Presbitério de Araraquarense, o registro esta truncado e 

confuso, pois a sessão foi suspensa para os trabalhos das comissões e no retorno 

o parecer da comissão de papeis e consultas 1 foi aprovado sem mencionar se é o 

que já havia sido apresentado, ou se houve alguma alteração; 11. Na p.10 não 

consta a assinatura da secretária Preb. Gisele, a qual redigiu a ata. 12. Na p.11 o 

título esta grafado fora das normas e incorretamente ; 13. Sendo esta uma reunião 

extraordinária não constou os assuntos que a motivaram; 14. Na p.11 linha 16 e 

20 consta que o presidente declara aberto os trabalhos; 15. Na p. 18 linha 6 o 

nome do Rev. Francisco deveria estar completo; 16. Na p.18 linha 24 o 

encerramento da Ata esta registrado fora das normas; 17. Na p.19 linhas 2 e 6 o 

secretário Ad Hoc assinou duas vezes; 18. Na p.19 linha 5 o Rev. Giovanni não 

assinou a presença; Livro de Atas do Sínodo Pantanal, decide: Aprovar com as 

seguintes observações: 1) Ata da 4 reunião ordinária -Sessão de instalação - pág 

14 consta assinatura da Dra. Advogada Daniely Guskuma Franco - OAB/MS N° 

11592 que não foi mencionada anteriormente no corpo da ata. 2) Ata da 4 reunião 



ordinária -Primeira Sessão - pág 16 e 17 - Registro do Doc. 07 solicitando a 

recepção de ministro cuja decisão do Sínodo foi de não acatar o pedido pelo 

descumprimento das exigências constitucionais (Art 41). Contudo a atribuição de 

recepção ou não de ministros é atribuição dos presbitérios; Livro de Atas do 

Sínodo Sul de São Paulo, decide: Devolver o livro ao Sínodo para que proceda 

as devidas correções e o apresente a Comex em sua próxima reunião, pelos 

seguintes motivos: 1) Na primeira Reunião não há menção da representatividade 

dos Presbitérios, sendo mencionado apenas o registro dos pastores e presbíteros, 

impossibilitando assim a verificação de quórum de 2/3 dos Presbitérios. 2) Faltam 

assinaturas dos membros da diretoria: Vice-Presidente; 1º Secretário e 

Tesoureiro. 3) Na segunda Reunião, diante das ausências do Presidente e do 

Vice-Presidente, a reunião deveria ter sido presidida pelo secretário executivo, e 

não pelo segundo secretário. Não há também o registro de ausência do 

Presidente e do Vice. 4) Falta assinatura do Tesoureiro. REGIMENTO INTERNO 

DA AG: Art. 2º: Na ausência do presidente, dirigirá a reunião seu substituto legal, 

conforme o disposto nos termos do Art. 14. Art. 14: Parágrafo único: quando o 

primeiro e o segundo vice-presidentes estiverem impedidos, temporariamente, de 

substituir o presidente, o secretário geral assumirá a presidência. Art. 41: as 

disposições deste regimento aplicam-se aos sínodos e presbitério, mutatis 

mutandis. 5) Recomenda-se ainda, que o Sínodo providencie a regularização da 

personalidade jurídica através dos meios legais e/ou judiciais, tendo em vista que 

as contas do Sínodo estão sendo movimentadas em conta Pessoa Física; Livro 

de Atas do Sínodo Oeste Paulista, decide: Aprovar com as seguintes 

observações:1) A data do termo de abertura (25 de março de 2017) não coincide 

com a data de abertura da primeira reunião (14 de março de 2015), conforme o 

prescrito nas normas para elaboração de atas da IPI do Brasil, 2) O livro apresenta 

atas do ano eclesiástico de 2015, da 35ª reunião ordinária do sínodo, ocorrida 

antes da 9ª Assembleia Geral Ordinária da IPI do Brasil, que se deu de 08 a 12 de 

julho de 2015, na cidade de Salvador. Portanto, a referida ata deveria ter sido 

apresentada assembleia retro mencionada. 3) Não consta no livro as atas 

referentes à reunião do Sínodo no ano de 2017, a qual por força de determinação 



constitucional deveria ter ocorrido até o final o primeiro trimestre deste ano. 4) Na 

ata da 35ª reunião, fl. 02, quando se registra a verificação de quorum é repetida a 

presença de toda a diretoria exceto a do Presidente, no entanto, verifica-se que 

este continua como representante na reunião do Sinodo. 5) Na ata da sessão de 

abertura a eleição da nova diretoria não ocorreu conforme o prescrito na 

Constituição da IPI do Brasil, Art. 109, in verbis: A Diretoria do Sínodo compõe-se 

de presidente, vice-presidente e dois secretários, todos eleitos por escrutínio 

secreto dentre seus membros logo após a abertura do concílio, e de secretário 

executivo e tesoureiro, eleitos no decorrer da reunião, para um mandato de dois 

anos. 6) tendo a diretoria sido eleita no final da reunião. Tal fato já havia sido 

observado na reunião da 9ª Assembleia Geral ocorrida em Salvador, conforme 

transcrição das observações das atas do biênio 2013-2014, à fl. 15 do presente 

livro. 7) Na ata da 35ª reunião, fl. 5, decisão 04, que trata do Doc. nº 12, 

procedente da tesouraria da AG com relatório financeiro do Sinodo, toma-se 

conhecimento do documento e constata-se que há igrejas inadimplentes sem, no 

entanto, fazer-se o registro das mesmas. 8) Na ata da 35ª reunião, fl. 09, é 

registrado a eleição da Revª Sue’Hellen Monteiro de Matos, na condição de vice-

presidente e do Revº Alessandro Leonardo Rodrigues, na condição de 2º 

secretário, do concílio para o biênio 2015-2016; no entanto, na ata da 36ª reunião, 

fl. 13, não há registro da ausência ou mesmo presença destes, assim como não 

consta nenhum documento ou registro de renúncia ou vacância dos cargos; no 

entanto, na fl. 16, registra-se eleição de cargos vagos para a vice-presidência e 2ª 

secretaria respectivamente. 9) Na ata da 36ª reunião, fls. 30 ss, inicia-se o registro 

de decisões conciliares relativas a documentos devidamente numerados; no 

entanto, observa-se a ausência de registro de entrada de todos os documentos na 

reunião. Bem como, os referidos registros, além de tardios, não são 

acompanhados de síntese do teor do documento, o que não permite compreensão 

das decisões tomadas. 10) Na ata da 36ª reunião, fl. 36, há o registro equivocado 

nome do Revº Juliano Sanches Lopes. Onde se lê: “Juliana”, leia-se: “Juliano”. 11) 

A folha de registro dos pareceres, fl. 36, na forma como está apresentado não 

permite o devido registro das observações deste concílio; Livro de Atas do 



Sínodo Nordeste, decide: Aprovar com as seguintes observações: 1) O Livro não 

traz em sua capa, o seu nº do mesmo conforme preceitua as Normas de 

Encadernação da I.P.I.B. 2) No Termo de Abertura - o uso do termo “destinou-se” 

quando deveria ser destina-se Pg 4. 3) linha 6 não há padrão na citação da 

pessoa citada quanto ao seu cargo Pg 6; 5) cita os representantes junto a Comex 

sem mencionar a forma que se dá a escolha dos mesmos (se eleição ou não). 6) 

Pg 6 , linha 19 cita o falecimento do Presbítero Inocêncio José dos Santos sem 

dizer de onde o mesmo é. 7) No Termo de Abertura e Encerramento não consta a 

rubrica do presidente ( item 5 das normas de elaboração de Atas). 8) Na Pg 7 falta 

assinatura do Vice Presidente, do Secretário Executivo e do Tesoureiro. 9) Falta a 

Ata da 26º Reunião referente a 2016 onde consta a eleição da atual diretoria bem 

como as deliberações nela tomadas. 10) Que a mesma seja encaminhada à 

próxima reunião da COMEX da A.G. 11) Quanto ao termo incompetência entenda-

se vício de encaminhamento referente ao processo disciplinar de um pastor 

membro do Presbitério Sul da Bahia; Livro de Atas do Sínodo Rio-São Paulo, 

decide: Aprovar com as seguintes observações: 1) Ata 44, página 3, linha 9, não 

consta o nome do então Seminarista Jhonatas Nunes mesmo havendo a menção 

de sua presença; 2) Ata 44, página 5, linhas 12 e 13, descontinuidade na 

numeração da nomeação de Comissões de Trabalho; 3) Ata 44, página 6, linhas 2 

a 5, consta a verificação da conformidade do Estatuto conforme modelo aprovado 

pela AG, não havendo o registro da entrada deste documento à reunião sinodal; 4) 

Ata 44, páginas 6 e7, falta clareza nos registros e não cita o nome do Ministro 

“dispensado” da IPI Jacatirão; 5) Ata 44, página 7, linhas 21 e 22, não consta a 

decisão/orientação do Sínodo quanto ao não cumprimento dos preceitos legais 

(Cf. Art. 38 caput da Constituição da IPI do Brasil) em vigência à época, com 

relação à ordenação do licenciado sem citar também o nome do mesmo; 6) Ata 

44, página 7, linha 24, não ficou claro para esta Comissão de Exame o que seria o 

“cruzamento de representantes para exame” – recomenda-se maior clareza no 

registro e linguagem usados nos atos do Concílio; 7) Ata 44, página 8, linhas 16 a 

18, confusão quanto às observações do Sínodo ao aprovar o Livro de Atas e Atos 

do Presbitério do Rio de Janeiro, carecendo de clareza nos registros e linguagem: 



a) Ata 45, página 11, linhas 11 a 18, não consta a qualificação dos membros da 

Diretoria eleita para o biênio 2017-2019 o que impossibilita o registro em cartório 

coo deve ser para surtir efeitos cíveis legais; b) Ata 45, página 13, linhas 10 a 12, 

registra-se a posse do Secretário Executivo e Tesoureiro, sem, contudo, haver o 

registro da eleição dos mesmos (Cf. Art. 109 caput) preceito em vigor à época. c) 

Ata 45, página 14, linhas 14 e 15, falta clareza para melhor entendimento a que se 

refere “redução sinodal” de contribuição; d) Ata 45, página 15, linhas 19 a 22, do 

Processo de Eleição da Diretoria do Sínodo por meio de chapas regularmente 

inscritas com antecedência, o Art 4º contraria o Art 65 da Constituição da IPI do 

Brasil; 8) Ata 46, página 20, linhas 15, não há o registro dos Termos de Apelação 

do Conselho da IPI de Edson Paços; no entender desta Comissão o não 

conhecimento dos termos dificulta qualquer julgamento e homologação da decisão 

sinodal por parte desta Assembleia Geral. 9) Registra-se a ausência dos títulos 

dos Termos de Abertura e Encerramento; Livro de Atas do Sínodo Osasco, 

decide: Aprovar com a seguinte observação: Na página 20, linha 13, onde se lê II, 

deveria ser III – para obedecer a sequência; Livro de Atas do Sínodo Brasil 

Central, decide: Aprovar com as seguintes observações: 1) Na pg. 56, sessão de 

instalação da vigésima reunião Ordinária e pg. 61, 1ª sessão da vigésima reunião 

Ordinária e pg. 65, 2ª sessão da vigésima reunião Ordinária, onde se lê 

“Vandergleison Judar”, quando o correto seria “Vandergleison Prata Judar”, 2) Nas 

pgs. 62 e 63, 1ª sessão da vigésima reunião Ordinária e na pg. 66 da 2ª sessão da 

vigésima reunião Ordinária, sob a designação “Doc 02/2017 documentos 

diversos”, o Sínodo reuniu diversos documentos de naturezas distintas, quando o 

correto seria enumerar e destacar cada documento separadamente, 3) Nas pgs. 

62 e 63, 1ª sessão da vigésima reunião Ordinária, ao invés de “homologação do 

Estatuto do Presbitério Mato Grosso”, leia-se “verificação do Estatuto Presbitério 

Mato Grosso”; Livro de Atas do Sínodo Setentrional, decide: Aprovar o livro 08 

e 09 com as seguintes observações: 01) No livro 08, no termo de abertura e no 

encerramento, nas folhas nº 01 e 17 respectivamente, faltam a assinatura do 

presidente e o cumprimento das normas quanto as informações conforme Inciso 

XIV, alínea B, da Normas para Elaboração de ATAS da IPIB, 02) Faltam 



assinaturas: No livro 08, do Presb. Antenildo Correa da Silva e Presb. Josué 

Estevão, nas folhas nº 04 e 15; no Livro Nº 09, nas folhas Nº 28, faltam 

assinaturas do secretário e do tesoureiro, 03) Observação, no livro 08, nas folhas 

08, linha 11, o período que consta na prestação de contas da tesouraria é: “2012 a 

2104”, o que deveria ser: “2012 a 2014”; 04) No livro 08, nas folhas 09, linha 05, 

deu-se assento a vários representantes, sendo que no início (nas folhas 05) 

registrou-se que não havia ausentes; 05) Faltou a rubrica do presidente junto ao 

número das páginas do Livro 08 conforme Inciso XIV, alínea B, item 5 da Normas 

para Elaboração de ATAS da IPIB; 06) No livro 09, nas folhas 02, na linha 14, 

consta não haver ausente, entretanto na segunda verificação do quórum, nas 

folhas 03, linha 04, há o registro de assento a outros representantes, assim 

deveria ter constado as ausências na verificação anterior; 07) Constatou-se no 

Livro nº 08 que as reuniões foram presididas pelo Vice-Presidente, que presidiu a 

reunião diante da ausência do Presidente, sendo que nas reuniões e sessões 

seguintes, manteve-se a mesma estrutura sem ter ocorrido a recomposição do 

cargo na diretoria, pois a vacância era definitiva, não constando a justificativa da 

substituição do mesmo pelo Vice-Presidente, 08) Não consta a substituição do 

Tesoureiro do Sínodo e a respectiva recomposição do substituto; 09) Observa-se 

que há vários documentos sem assinatura, registrados nos livros 08 e 09, tanto no 

Sínodo como nos respectivos Presbitérios (segundo informações nas atas), 

mesmo assim elas foram aprovadas, o que deveria ter sido devolvida para colher 

as respectivas assinaturas e posteriormente retornar para o Sínodo, para então ter 

a deliberação da mesma; 10) A comissão sugere que nas narrativas dos fatos 

sejam feitas com mais clareza e objetividade, sendo que em muitas situações os 

textos ficaram sem entendimento e com ideias misturadas; Livro de Atas do 

Sínodo Borda do Campo, decide: Aprovar com as seguintes observações: Ata 

Ordinária de 19.03.2016: 1) Observa-se que na referida ata consta proposta 

orçamentária, todavia, não consta a aprovação da mesma, o que deveria ficar 

objetivamente expressa; 2) Consta espaço em branco o qual deveria estar 

preenchido de acordo com as normas para elaboração de atas da IPIB. Ata da 

Reunião Extraordinária de 19.11.2016: 1) O Concílio tratou de um suposto recurso 



no documento nº 01/2016, de Recorrente, o qual não apresenta objetivamente o 

teor do mesmo, prejudicando a análise do ato por esta comissão. Posteriormente, 

o ato disciplinar é revogado não expressando as razões para tanto. Diante da falta 

de informações precisas na ata, fica esta comissão impossibilitada de apreciar o 

ato do Sínodo. Considerando a necessidade de análise e apreciação, a comissão 

é de parecer que as informações precisas a respeito do documento de nº 01/2016, 

seja enviado a COMEX da Assembleia Geral na próxima reunião. 2) Consta um 

ponto de interrogação na página 20, sem propósito, o qual deve ser suprimido. 3) 

Consta espaço em branco o qual deveria estar preenchido de acordo com as 

normas para elaboração de atas da IPIB. Ata da Sessão de Instalação da Reunião 

Ordinária do Sínodo em 25.03.2017: 1) O dirigente e pregador, Marcos Monteiro 

da Cruz Bailão, do culto de abertura do Sínodo não consta na lista de presença, 

não obstante, constar na relação de “outras presenças”. Ocorre, que o ato por ele 

praticado ficou registrado antes do tópico “outras presenças”. 2) Consta na Sessão 

de Instalação a eleição completa da diretória, quando que para os cargos de 

Secretário Executivo e Tesoureiro, deveria ter sido no decorrer da reunião, na 

forma do Artigo 109 da Constituição da IPIB. 3) Consta espaço em branco no final 

da página quando deveria estar preenchida. Ata da Reunião Ordinária de 

25.03.2017: 1) O Rev. Jonas Furtado do Nascimento solicitou a Mesa autorização 

para se retirar, porém, não consta que a autorização lhe foi concedida. 2) Consta 

registro de “estranheza” em relação atitude do Presbitério Literal Paulista em 

relação a um Candidato ao Sagrado Ministério, porém, sem apontar qualquer 

encaminhamento. 3) Consta a indicação de proposta orçamentária, porém, não 

consta a aprovação da mesma. 4) Consta o registro de numerário de R$ 

5.611.321,69, como despesas dos Presbitérios vinculados ao Sínodo no ano de 

2016, o que deve ser equívoco de digitação, devendo o Concílio apontar 

novamente os valores corretos, se for o caso. 5) A comissão observa que no 

relatório da Comissão de Estatística do Sínodo, fls. 30, consta apenas o valor 

percentual com côngrua e escola dominical, quando deveria se fazer registrar o 

valor global de todos as as despesas. 6) Consta espaço em branco final o qual 

deveria estar preenchido; 7) Gerais: Tanto no Termo de Abertura quanto no Termo 



de Encerramento diz que o livro é nº 1, porém, na capa, consta nº 2; Livro de 

Atas do Sínodo Sudoeste Paulista, decide: Aprovar com as seguintes 

observações: 1. Considerando que na ata da 15o. Reunião Ordinária 26/08/2016 a 

comissão que examinou as atas e atos do Presbitério Central Paulista apresenta 

algumas observações, entre as quais algumas inconstitucionais, a saber: a) Que 

todos os caputs das páginas 78 a 81 constam como “exame de atas” quando o 

correto seria “exame de atas e atos. 1.2. Recepção da candidata Ana Elise (Pg. 

23.) sem a sessão privativa, ignorando o art 40 a 44 da Constituição; 1.3. Que na 

ata 90 do presbitério Central Paulista, consta o recebimento do Rev. Dirceu 

Gutemberg, sem carta de transferencia e de qual IPI procedia; 1.4 Recepção do 

Candidato Vladimir de Souza sem constar que tenha sido examinado em plenário 

ferindo artigo 48, inciso 2 da Constituição; 1.5. Que o licenciado Joaquim não foi 

apresentado em plenário e não apresentou monografia, ferindo o art. 48, inciso 2 e 

3 da Constituição; 2. Considerando que apesar do informado o Sínodo aprovou o 

livro de atas e atos do presbiterio Central Paulista sem quaisquer 

encaminhamentos para as devidas correções. 3) Que determine ao Sínodo 

Sudoeste Paulista que se determine ao Presbitério Central Paulista que refaça 

todos os atos com exigência constitucional e que seja a correção registrada no 

livro de Atas e Atos do período subsequente; Sínodo Vale do Rio Paraná, 

decide: Aprovar com as seguintes observações: 1) Pg. 7 – Doc. 1 – Recepção de 

Ministro de outra denominação. Ouvidos os representantes do supracitado Sínodo, 

foi informado que o Presbitério Maringá atendeu aos trâmites da regulamentação 

da IPIB, mas que não se procedeu o devido registro na ata do Sínodo. 2) Que na 

próxima reunião do Sínodo seja registrado o ato conforme os trâmites da 

Constituição da IPI do Brasil; Comissão Especial de Análise de Relatórios III – 

Ministério da Comunicação, Docs. AG 09, 20, 36/17, decide: a) Que se acolha 

e se arquive os referidos relatórios e que se registre um voto de apreciação ao 

Diretor do Ministério da Comunicação, Rev. Roberto Mauro Souza Castro, ao 

Gestor de Comunicação Sem. André Marcos de Souza Lima e à editora da 

Revista, Sheila de Amorim Souza. Considerando: Que o Ministro da Comunicação 

trabalha para todos os outros órgãos da Igreja e com recursos humanos limitados. 



A velocidade da comunicação em todas as áreas da sociedade e em qualquer 

região do Brasil; Que nos relacionamos com assiduidade via redes sociais e que 

as novas gerações são cada vez mais dependentes destes recursos; Que 

algumas denominações e igrejas locais já investem pesado nesta área: b) Que se 

observe as necessidades levantadas pelo ministério (pg 248) e que a Comex 

continue investindo de maneira efetiva nesta área; AG 28/17 Comissão de 

Reforma dos Textos Legais, solicitando adequações, uniformização de linguagem 

e alterações na Lei Complementar à Constituição da IPI do Brasil, decide: a) 

Homologar a Lei Complementar da Constituição da IPIB com as seguintes 

adequações: Art. 27 - A pregação, o ensino, o governo, a disciplina e a 

administração dos sacramentos, na Igreja, são exercidas pelos ministros 

(presbíteros docentes), pelos presbíteros (regentes) e a beneficência pelos 

diáconos, todos designados oficiais da Igreja. Art. 29 - São condições 

indispensáveis para o membro ser eleito presbítero: § 1o - No caso de 

organização de igreja ou de revitalização, a juízo do Presbitério, exigir-se-á dos 

candidatos ao presbiterato apenas o tempo de três anos de vivência como 

membro da IPIB. Art. 32 - São condições indispensáveis para o membro ser eleito 

diácono: § 1o - No caso de organização de igreja ou de revitalização, a juízo do 

Presbitério, exigir-se-á dos candidatos ao diaconato apenas o tempo de três anos 

de vivência como membro da IPIB. Art. 63 - No exercício dessas funções ele 

exercerá: VII - O ministério diaconal consiste no desenvolvimento de atividades 

que promovam a vida, aplicadas a partir da gestão de ONGs e programas 

socioambientais, bem como na construção de ações de responsabilidade social. O 

ministério pode ser desenvolvido em: a) Supervisão de programas e ações 

diaconais da igreja local; b) Capacitação dos membros do MASD; c) Coordenação 

de ONGs e projetos sociais, atuando na área de assessoria, mobilização de 

recursos; d) Elaboração de programas e políticas diaconais; e) Representações da 

IPIB em conselhos de direitos na sociedade; f) Mobilização da igreja juntamente 

com o MASD para o exercício da diaconia. SEÇÃO IV - Do Ministério de Música. 

Art. 78 - O Ministro de Música é o auxiliar do pastor titular da igreja em sua 

respectiva área de atuação. Art. 80 - A supervisão do trabalho do Ministro de 



Música estará a cargo do pastor titular da igreja, nos termos do que dispõe o 

Artigo 36, § 2º, da Constituição da IPIB. Art. 81 - A posse do Ministro de Música se 

dará na forma do artigo 68 § 2º. SEÇÃO V - Do Ministério da Educação Cristã. Art. 

82 - O Ministro de Educação Cristã é um auxiliar do pastor titular da igreja em sua 

respectiva área de atuação. § 1º – Será comissionado por solicitação do 

Conselho, por indicação do pastor titular. § 2º - Terá assento no Conselho, sem 

direito a voto. Art. 84 - Para o exercício deste ministério será exigida além da 

formação teológica, curso em sua área de atuação. Art. 85 - A posse do Ministro 

de Educação Cristã se dará na forma do artigo 68 § 2º. SEÇÃO VI - Do Ministério 

da Diaconia. Art. 86 - O Ministro de Diaconia é um auxiliar do pastor titular da 

igreja em sua respectiva área de atuação. § 1º - Será comissionado por solicitação 

do Conselho, por indicação do pastor titular ou por designação do presbitério para 

projetos específicos. § 2º - Terá assento no Conselho, sem direito a voto. § 3º - A 

posse do Ministro de Diaconia se dará na forma do artigo 68 § 2º. Art. 87 - Para o 

exercício deste ministério será exigida além da formação teológica, curso em sua 

área de atuação. SEÇÃO VII - Do Ministério da Capelania. Art. 88 - O Ministro de 

Capelania é um auxiliar do pastor titular da igreja em sua respectiva área de 

atuação § 1o - Será comissionado por solicitação do Conselho, por indicação do 

pastor titular ou por designação do presbitério para projetos específicos. § 2º - 

Terá assento no Conselho, sem direito a voto. § 3º - A posse do Ministro de 

Capelania se dará na forma do artigo 68 § 2o. Art. 89 - Para o exercício deste 

ministério será exigida além da formação teológica, curso em sua área de 

atuação. Art. 89 - Para o exercício deste ministério será exigida além da formação 

teológica, curso em sua área de atuação. Art. 138 - As atas do Sínodo serão 

elaboradas segundo as regras baixadas pela Assembleia Geral. Estas e os 

demais documentos que compõem o arquivo físico e digital ficarão sob 

responsabilidade do secretário executivo. Parágrafo Único- Se o secretário 

executivo não representar seu Presbitério, terá assento no Sínodo, mas sem 

direito a voto. Inserção do Art. 140- O Sínodo elegerá para tesoureiro um ministro 

ou presbítero, que tomará assento no concílio, sem direito a voto, quando não for 

representante de seu Presbitério. renumeração dos demais artigos Art. 157 - A 



alteração, modificação ou revogação da presente Lei será feita pela Assembleia 

Geral, mediante proposta, por decisão de mais da metade dos membros do 

Concílio. Com as adequações a Lei Complementar da Constituição da IPIB tem a 

seguinte redação: “LEI COMPLEMENTAR À CONSTITUIÇÃO DA IPI DO BRASIL 

- TÍTULO I - DA IGREJA - CAPÍTULO I - Disposições Preliminares - Art. 1º - A 

presente Lei aplica-se a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, doravante 

denominada IPIB. Art. 2º - Seu objetivo é regulamentar, detalhar e explicitar a 

Constituição da IPIB. CAPÍTULO II - Da Comunhão Presbiteriana - Art. 3º - As 

igrejas locais, embora tenham personalidade jurídica estão vinculadas 

eclesiasticamente umas às outras, sob jurisdição do Presbitério, visando a justa 

cooperação entre elas como membros do corpo maior - IPIB. Art. 4º - Os concílios 

exercem autoridade de administração eclesiástica e disciplinar. § 1º - A 

Assembleia Geral exerce a autoridade disciplinar por meio do Tribunal 

Eclesiástico, cujos membros serão por ela escolhidos, assim composto: a) sete 

membros titulares, sendo três ministros e três presbíteros, sendo o sétimo 

integrante ministro ou presbítero; b) quatro suplentes, e dois ministros e dois 

presbíteros. § 2º - Os critérios de escolha e funcionamento do Tribunal 

Eclesiástico estão regulamentados por seu Regimento Interno aprovado pela 

Assembleia Geral. CAPÍTULO III - Da Igreja Local - Art. 5º - Uma igreja local é 

composta de todos os membros batizados na IPIB ou recebidas conforme o 

disposto no Art. 20 da sua Constituição, no entanto a sua Assembleia será 

composta pelos membros professos, em plena comunhão, e pelo pastor titular 

designado pelo Presbitério. Parágrafo único - O Presbitério exerce a jurisdição 

sobre o pastor. Art. 6º - São considerados membros da Igreja, pessoas de ambos 

os sexos, de qualquer nacionalidade ou condição social e em número ilimitado: a) 

professos, os que fizeram sua pública profissão de fé; b) não professos, seus 

filhos e dependentes legais batizados, menores ou mentalmente incapazes. § 1º - 

Cada um será registrado em rol próprio, conforme a categoria, professos e não 

professos, com a devida qualificação. § 2º - A criança deverá ser batizada, 

apresentada pelos pais ou responsáveis legais, membros da IPIB, até a idade de 

10 anos, salvo no caso dos mentalmente incapazes, para os quais não há limite 



de idade. Art. 7º - Além dos membros que frequentam a sede, uma igreja local 

poderá manter Congregações em locais onde houver um número suficiente de 

membros, visando a formação de futura igreja. Art. 8º - Onde a igreja local não 

tiver condições de sustentar e desenvolver o trabalho, os Presbitérios e o Órgão 

de Missões da IPIB, visando a formação de novas igrejas, poderão tomar a 

iniciativa de estabelecer e manter congregações. § 1º - O Presbitério deverá 

providenciar o competente registro de todos os atos oficiais, devendo os membros 

ser arrolados em uma das igrejas de sua jurisdição. § 2º - As Congregações 

poderão ter Comissões ou Juntas Administrativas, nomeadas pelo Presbitério, que 

prestará relatório circunstanciado, enviando cópia ao Conselho. Art. 9º - O pedido 

para a organização em igreja de uma Congregação nessas condições será 

encaminhado, quando for o caso: a) pelo responsável designado para estar à 

frente dos trabalhos, nas parcerias com o Presbitério; b) ou pelo Órgão de 

Missões. Art. 10 - A Assembleia da Igreja é constituída e reúne-se conforme 

dispõe os Art. 13 e 14 da Constituição. § 1º - As reuniões serão convocadas pelo 

presidente ou por seu substituto legal, pelo menos com quatorze dias de 

antecedência. § 2º - O quórum da Assembleia é formado por um terço de seus 

membros, observado o disposto no § 4º, computados ou não, a critério do 

Conselho, aqueles que compõem as Congregações. § 3º - Não havendo quórum, 

a Assembleia reunir-se-á trinta minutos após o horário designado na primeira 

convocação, em segunda convocação, com qualquer número de membros 

presentes, exceto nos casos de eleição de pastor, dissolução das relações 

pastorais, exoneração de oficiais e alteração do seu Estatuto, hipóteses em que se 

exige, sempre, o quórum. § 4º - Somente os membros capazes de exercer, 

absolutamente, qualquer ato da vida civil poderão deliberar sobre os assuntos 

mencionados nos incisos “IV”, “V” e “VI” do Art. 13 da Constituição. § 5º - A 

Comissão de exame das contas do Conselho será eleita na primeira reunião 

ordinária, que deve acontecer no primeiro trimestre, e acompanhará o trabalho da 

Tesouraria durante o ano, apresentando o seu relatório à Assembleia em seguida 

ao do tesoureiro, com o seu parecer. Art. 11 - As decisões da Assembleia são 

tomadas por mais da metade dos votos dos membros presentes à reunião, exceto 



para eleição de pastores, dissolução das relações pastorais, exoneração de 

oficiais e alteração do seu Estatuto, quando é exigido o voto concorde de dois 

terços dos presentes à Assembleia, especialmente convocada para esse fim, não 

sendo admitidos votos por procuração em nenhuma hipótese. Art. 12 - O 

presidente da Assembleia é o mesmo do Conselho, e no seu impedimento 

assumirá o vice-presidente ou um dos presbíteros da igreja, sendo que em 

qualquer dos casos não tem direito a voto. Art. 13 - O secretário da Assembleia é 

o mesmo do Conselho e no seu impedimento ou ausência, a função será exercida 

por qualquer membro da igreja presente. TÍTULO II - Dos Membros - CAPÍTULO 

I -Dos direitos e deveres dos membros - Art. 14 - Os membros da Igreja, no 

gozo de seus direitos, estão sujeitos aos deveres constantes na Constituição. Art. 

15 - Os membros não professos receberão os sacramentos por iniciativa de seus 

pais ou responsáveis legais, que devem acompanhá-los no cumprimento dos seus 

deveres. Art. 16 - A suspensão de qualquer direito dos membros somente será 

possível se forem aplicados os dispositivos mencionados no § 1º do Art. 18 da 

Constituição. Art. 17 - É facultativa a participação dos membros que compõem as 

Congregações na Assembleia da igreja, ainda que não tenham sido computados 

para a formação do quórum. CAPÍTULO II - Da Admissão dos Membros - Art. 18 - 

As pessoas são admitidas como membros da Igreja conforme disposto no 

Diretório para o Culto a Deus. Parágrafo único - As formas de recepção estão 

definidas no Art. 20 da Constituição. Art. 19 - O batismo é ministrado na infância 

ou no ato da pública profissão de fé. Parágrafo único - Os que foram batizados na 

infância serão admitidos formalmente no rol de membros professos ao fazerem 

sua pública profissão de fé. Art. 20 - Os que são membros professos de outra 

confissão que se enquadre no Art. 4º da Constituição serão admitidos por 

transferência ou por jurisdição assumida por solicitação do interessado, depois do 

devido exame feito pelo Conselho. § 1º - Ao receber o membro por transferência o 

Conselho comunicará, obrigatoriamente, a recepção à igreja de origem. § 2º - A 

comunicação de transferência terá validade de um ano. § 3º - Não se recebe a 

transferência decorrido o prazo de um ano da expedição da comunicação. § 4º - O 

membro em transferência continua sob a jurisdição da igreja de origem, enquanto 



não admitido por outra. § 5º - Antes do recebimento por jurisdição, o Conselho 

deverá consultar a igreja de origem sobre a situação do membro. Art. 21 - A 

profissão de fé de menores não batizados na infância depende de consentimento 

expresso dos pais ou responsáveis legais. Art. 22 - Os que foram batizados na 

Igreja Católica Apostólica Romana poderão ser dispensados do batismo, conforme 

disposto no Diretório para o Culto a Deus. Art. 23 - A reabilitação dos que foram 

excluídos do rol de membros por renúncia expressa da jurisdição eclesiástica e 

por exclusão disciplinar (Art. 22, I e VI - da Constituição) exigirá nova profissão de 

fé do interessado. Art. 24 - Os membros não professos, filhos de pai e mãe 

pastores, serão arrolados na igreja em que um deles estiver servindo ou 

frequentando. CAPÍTULO III - Da Demissão dos Membros - Art. 25 - A demissão 

de membros está definida no Art. 22 da Constituição. Art. 26 - O oficial da igreja 

que for demitido do rol por renúncia expressa da jurisdição, exclusão disciplinar ou 

por jurisdição assumida por outra igreja que não seja de confissão reformada, 

perderá o seu ofício. TÍTULO III - Dos Oficiais - CAPÍTULO I - Disposições 

Preliminares - Art. 27 - A pregação, o ensino, o governo, a disciplina e a 

administração dos sacramentos, na Igreja, são exercidas pelos ministros 

(presbíteros docentes), pelos presbíteros (regentes) e a beneficência pelos 

diáconos, todos designados oficiais da Igreja. § 1º - Os diáconos e os presbíteros 

são oficiais eleitos pela Assembleia da igreja e são ordenados e investidos nas 

suas funções por decisão do Conselho, que poderá recusar-se a fazê-lo se tiver 

sérias restrições quanto às exigências explicitadas nos Arts. 29 e 32. § 2º - O 

Conselho deve diligenciar para que somente sejam ordenadas ou investidas 

pessoas que preencham os requisitos mencionados nos Art. 29 e 32. § 3º - Os 

ministros são oficiais ordenados pelo Presbitério, depois de satisfeitas as 

exigências constitucionais quanto ao seu prévio preparo para poder exercer as 

funções da administração e disciplina eclesiásticas, o ensino e a educação cristã, 

e o exercício das demais atividades de seu ofício. Art. 28 - A igreja, por decisão 

do Conselho, poderá conceder o título de emerência aos seus oficiais que tenham 

se destacado pelo tempo de serviço prestado e pelo desempenho nas funções de 

seu ofício. Parágrafo único - O oficial emérito conservará as funções de seu ofício 



somente quando eleito para um novo mandato. CAPÍTULO II - Do Presbiterato - 

Art. 29 - São condições indispensáveis para o membro ser eleito presbítero: a) ser 

irrepreensível, sadio na fé, prudente e discreto, servindo de exemplo aos fiéis em 

sua conduta e santidade de vida, com bom testemunho de toda a comunidade; b) 

ser capaz de exercer, absolutamente, qualquer ato da vida civil; c) ter, no mínimo, 

três anos de vivência eclesiástica como membro da IPIB, dos quais, dois 

consecutivos na igreja local. § 1º - No caso de organização de igreja ou de 

revitalização, a juízo do Presbitério, exigir-se-á dos candidatos ao presbiterato 

apenas o tempo de três anos de vivência como membro da IPIB. § 2° - O 

Conselho regulará o processo eleitoral, observado o disposto na Constituição e 

nesta Lei. Art. 30 - O presbítero em atividade poderá solicitar licença de suas 

funções ao Conselho, não podendo esta exceder o período de um ano. Art. 31 - O 

mandato do presbítero será de três anos, podendo ser reconduzido; em não sendo 

renovado, fica o presbítero em disponibilidade ativa, podendo, no gozo dos 

privilégios do seu ofício: a) distribuir os elementos da Santa Ceia; b) tomar parte 

na ordenação de oficiais; c) ser escolhido para representar a Igreja no Presbitério, 

no impedimento dos presbíteros em atividade; d) desempenhar comissões 

presbiteriais, sinodais e da Assembleia Geral. Parágrafo único - O presbítero 

conserva esses privilégios ainda que transferido para outra igreja local. 

CAPÍTULO III - Do Diaconato - Art. 32 - São condições indispensáveis para o 

membro ser eleito diácono: a) ser irrepreensível, piedoso, prudente e discreto, 

servindo de exemplo aos fiéis em sua conduta e santidade de vida, com bom 

conceito de toda a comunidade, de reconhecida piedade e estima; b) ser capaz de 

exercer, absolutamente, qualquer ato da vida civil; c) ter, no mínimo, três anos de 

vivência eclesiástica como membro da IPIB, dos quais, dois consecutivos na igreja 

local. § 1º - No caso de organização de igreja ou de revitalização, a juízo do 

Presbitério, exigir-se-á dos candidatos ao diaconato apenas o tempo de três anos 

de vivência como membro da IPIB. § 2º O mandato do diácono será de três anos, 

podendo ser reconduzido. Art. 33 - O Ministério de Ação Social e Diaconia 

escolherá, dentre seus membros, para um mandato anual, sua diretoria, conforme 

dispõe o seu Regimento Interno, e manterá seus livros de atas e contas, que 



serão anualmente submetidos à aprovação do Conselho. Art. 34 - O Ministério de 

Ação Social e Diaconia administrará os recursos para o exercício de suas 

atividades que serão destinados pelo Conselho ou angariados com autorização 

deste. CAPÍTULO IV - Do Ministro - SEÇÃO I - Disposições preliminares - Art. 

35 - É dever de quem exerce o ofício de ministro participar do processo de 

aperfeiçoamento de sua formação teológica, por meio do programa de educação 

continuada, a cada dois anos, com a seguinte abrangência: I - O Programa de 

Educação Continuada será ministrado de forma presencial ou pelo EAD; II - A 

elaboração do programa de educação continuada, bem como a supervisão de seu 

desenvolvimento, ficarão sob a responsabilidade da Secretaria de Ação Pastoral e 

da Secretaria de Educação Teológica; III - O programa de educação continuada 

deverá ser desenvolvido com cursos com carga mínima de 16 horas aula, nas 

áreas de: Pastoral; Missão; Diaconia; Família; Música e Liturgia; Bíblia; Teologia 

Sistemática; História da Igreja e do Pensamento Cristão; Gestão Eclesiástica e 

Temas Contemporâneos; IV - Pela participação em cada curso do programa de 

educação continuada os ministros receberão um certificado, devendo, ainda, a 

referida participação ser registrada na Carteira Funcional de Ministro da IPIB. § 1º 

- Os custos com a realização do programa de educação continuada correrão por 

conta dos Sínodos, Presbitérios, (despesas de viagem dos ministros participantes, 

alimentação e hospedagem) e da Assembleia Geral (EAD, transporte e 

remuneração dos professores). § 2º - O Programa de Educação Continuada 

enviará relatórios aos Presbitérios a respeito dos seus programas desenvolvidos, 

com informação dos ministros que participaram e dos que deixaram de fazê-lo. § 

3º - Os ministros que não participarem do programa de educação continuada 

deverão apresentar as razões de sua ausência aos Presbitérios aos quais estão 

jurisdicionados, com vistas à competente justificativa. § 4º - O ministro que se 

recusar a participar do programa de educação continuada ou deixar de submeter a 

justificativa pela não participação aos Presbitérios estará sujeito às medidas 

disciplinares cabíveis. § 5º - Os ministros jubilados estão desobrigados de 

participar do programa. Art. 36 - Embora a ministração dos sacramentos seja 

função privativa do ministro, excepcionalmente, nos campos missionários, quando 



o obreiro não for ministro ordenado, poderá receber licença para ministrar os 

sacramentos e os demais atos pastorais, excluindo-se assumir a presidência de 

Conselho da Igreja. Parágrafo único - Esta licença não ultrapassará o período de 

um ano, podendo, entretanto, ser renovada a critério do Presbitério. Art. 37 - Ao 

ministro o Presbitério poderá conceder disponibilidade ativa e licença. Art. 38 - Por 

iniciativa do Presbitério, a disponibilidade ativa é concedida aos ministros que não 

estejam no pastorado de uma igreja de sua jurisdição, nem no exercício oficial de 

qualquer outra atividade eclesiástica ou administrativa que atenda aos interesses 

da denominação, sem ônus obrigatório para o Presbitério. § 1º - As atividades 

eclesiásticas de interesse à denominação são aquelas que, embora não estando 

num contexto local, sejam de interesse ao Reino de Deus. O Presbitério deve 

avaliar a atividade que o ministro está ou estará exercendo fora de sua jurisdição 

no contexto de utilidade para o Reino de Deus e que impeça o ministro de assumir 

o pastorado de uma igreja local. § 2º - Atividades administrativas de interesse à 

denominação são aquelas de benefício direto ou indireto para o povo de Deus na 

área eclesiástica ou pública, que impeçam o ministro de exercer o pastorado de 

uma igreja local. § 3º - É dever dos ministros em disponibilidade ativa comparecer 

anualmente às reuniões do concílio e prestar relatório de suas atividades, sob 

pena de serem despojados administrativamente, exceto para os que estiverem 

servindo fora do Território Nacional. Art. 39 - A licença é concedida para tratar de 

interesse pessoal e para comprovado tratamento de saúde do próprio Ministro ou 

de membros de sua família. Parágrafo único - Os ministros em licença estão 

desobrigados de participar das reuniões do Presbitério e, quando comparecerem, 

terão direito à voz. Art. 40 - Tanto a disponibilidade ativa como a licença, exceto 

para tratamento de saúde, serão concedidas pelo prazo não superior a três anos, 

renovável por mais um ano, após o que o ministro será despojado 

administrativamente do seu ofício, sem censura. Art. 41 - Ao transferir-se para 

outro Presbitério o Ministro deverá apresentar sua Carteira Funcional com a 

comunicação de transferência. Art. 42 - Quando o Presbitério não tiver campo 

para o ministro em transferência, poderá recebê-lo concedendo-lhe disponibilidade 

ativa, observado o que dispõe o Art. 38. Art. 43 - Quando o Presbitério tiver 



motivos relevantes para não receber o ministro por transferência, comunicará ao 

concílio de origem. Art. 44 - A recepção do Ministro procedente de outras 

confissões eclesiásticas, abrangidas no Art. 4º da Constituição da IPIB será 

decidida por escrutínio secreto em sessão privativa, depois de cumpridos os 

seguintes critérios, sem os quais o candidato não poderá ser aceito: 1) 

comprovação de sua graduação em teologia, mediante parecer favorável da 

instituição teológica da IPIB; 2) efetivo exercício pastoral na denominação de 

origem de, no mínimo, cinco anos; 3) exame acerca dos seguintes pontos: a) da 

História do Presbiterianismo, com ênfase na História da IPIB; b) dos principais 

temas da Tradição Reformada e os textos legais da IPIB; c) da convicção 

inequívoca dos seguintes temas: Ordenação Feminina, Batismo Infantil, Ceia para 

Crianças e incompatibilidade da fé cristã com a maçonaria; d) de outros temas que 

o Presbitério julgar oportunos; 4) assinatura dos termos de compromisso 

ministerial. Art. 45 - A IPIB poderá receber como ministros fraternos, aqueles 

procedentes de todas as igrejas com as quais tiver parceria oficial, respeitando-se 

o disposto no Art. 5º da Constituição. § 1º - Para serem recebidos como ministros 

fraternos, os interessados deverão trazer documentos de apresentação de suas 

respectivas igrejas de origem. § 2º - A recepção de ministros fraternos deverá ser 

autorizada pela diretoria da Assembleia Geral e homologada pela Comissão 

Executiva da mesma. § 3º - Os ministros fraternos autorizados a serem recebidos, 

serão encaminhados ao presbitério da região em que irão atuar a fim de serem 

admitidos como membros. § 4º - Os ministros fraternos recebidos gozarão de 

todos os privilégios e estarão sujeitos a todos os deveres dos ministros da IPIB. 

Art. 46 - O ministro poderá ser despojado por disciplina ou decisão administrativa, 

obedecidos os devidos processos, conforme disposto no Código Disciplinar da 

IPIB e na presente Lei. Art. 47 - Os ministros que foram despojados do seu ofício 

serão reabilitados e readmitidos em decisão tomada por escrutínio secreto em 

sessão privativa. § 1º - A reabilitação e readmissão do ministro deposto por 

processo disciplinar se fará conforme disposto no Código Disciplinar (Art. 64). § 2º 

- A reabilitação e readmissão do ministro deposto por processo administrativo se 

fará mediante a solicitação de uma igreja, com vistas ao pastorado, depois de ser 



comprovada a extinção do motivo que ocasionou o despojamento e outras 

exigências que o presbitério julgar necessárias. § 3º - A reabilitação e readmissão 

do ministro despojado por renúncia se dará obedecendo-se o disposto no Título III, 

CAPÍTULO IV, SEÇÃO III, dispensada a apresentação de monografia e exegese. 

SEÇÃO II - Do Candidato ao Ministério - Art. 48 - A candidatura ao Ministério 

Sagrado se dará por intermédio do Conselho, que depois de examinar o 

candidato, na sua experiência e convicções religiosas, no seu interesse pelas 

atividades da igreja e o seu comprometimento com ela, o recomendará ao 

Presbitério, fazendo o devido encaminhamento. Parágrafo único - É condição 

essencial para a candidatura ser membro da IPIB, no mínimo, há três anos. Art. 

49 - O candidato, recomendado pelo Conselho, será formalmente admitido pelo 

Presbitério, depois de ficarem evidenciados os motivos pelos quais aspira o 

ministério sagrado e a sua experiência religiosa, por escrutínio secreto em sessão 

privativa. Parágrafo único - Admitido formalmente, o candidato, depois de 

cumpridos os dispositivos constantes do Manual do Candidato, será encaminhado 

a uma instituição de formação teológica oficial da IPIB. Art. 50 - Durante o curso 

teológico, o candidato ficará sob os cuidados da Instituição Teológica oficial da 

IPIB, que periodicamente informará o Presbitério sobre o seu aproveitamento, 

conduta e vocação. § 1º - É dever do Presbitério acompanhar cuidadosamente a 

preparação do candidato e nomear-lhe tutor eclesiástico. § 2º - Sempre que 

houver motivo justificável, o Presbitério poderá cassar a candidatura, observado o 

devido processo legal. Art. 51 - O candidato poderá transferir-se de um Presbitério 

para outro, conforme o disposto nos Artigos 41 e 43 mutatis mutandis. SEÇÃO III - 

Do Licenciado - Art. 52 - Os Presbitérios licenciam seus candidatos em prova para 

o ministério, num processo de estágio tutelado, a fim de que sejam ordenados, 

depois de suficientemente evidenciados seus dons e vocação, e comprovada a 

sua graduação em curso teológico da Igreja. Art. 53 - Os candidatos graduados 

por outras instituições teológicas oficiais de igrejas protestantes históricas 

(presbiterianas, luteranas, congregacionais, metodistas, batistas e anglicanas) de 

nível superior e curso presencial com o mínimo de 2.400 horas aula, deverão 

submeter-se a complementação de curso, na Instituição Teológica oficial da IPIB, 



obedecendo-se a seguinte disposição: a) o presbitério encaminhará à Instituição 

Teológica a solicitação, com cópia ao organismo responsável pela Educação 

Teológica da IPIB (Fundação Eduardo Carlos Pereira); b) Os alunos do curso de 

Complementação deverão cumprir programa de 32 créditos, constituindo 20 

créditos em núcleo básico e 12 créditos complementares, sendo que cada crédito 

corresponde a 20 horas aula; c) O núcleo básico será obrigatório a todos os 

alunos do curso de Complementação. Ele constará das seguintes disciplinas: 

História do Presbiterianismo (80 horas aula); Legislação Eclesiástica (40 horas 

aula); Exegese do Antigo Testamento (40 horas aula), Exegese do Novo 

Testamento (40 horas aula), Teologia Pastoral (80 horas aula); Teologia 

Sistemática (80 horas aula); Administração Eclesiástica (40 horas aula), 

totalizando 400 horas aula, ou seja, 20 créditos; d) As disciplinas complementares 

a serem cursadas serão definidas pela Instituição Teológica da IPIB, tendo em 

vista exame do histórico escolar apresentado pelos bacharéis em teologia; e) Os 

alunos elaborarão monografia e exegese de conclusão de curso segundo 

regulamentação da Instituição de Teologia; f) O curso de complementação será 

cumprido através de provas e trabalhos, ou seja, em caráter não presencial. Art. 

54 - Em casos excepcionais, em que o candidato não cumpra as exigências do 

artigo anterior, mas tem chamado ministerial reconhecido, conhecimento teológico 

e maturidade espiritual, os Presbitérios poderão proceder a licenciatura, mediante 

parecer favorável da instituição teológica da IPIB. § 1º - Para a licenciatura de 

candidatos não graduados em teologia será exigido: 1) que o candidato tenha, no 

mínimo, dez anos como membro da IPIB, quarenta anos de idade, dois mandatos 

como oficial (presbítero ou diácono) da IPIB e uma formação de curso superior; 2) 

que os Presbitérios encaminhem o pedido à Instituição Teológica da IPIB, com 

cópias para a Secretaria de Educação Teológica; 3) que o candidato seja 

submetido aos seguintes exames e provas pela Instituição Teológica da IPIB para 

averiguação do saber teológico: a) escrever uma monografia sobre um ponto da 

teologia reformada, dentre três temas indicados pela Instituição Teológica, com no 

mínimo vinte e no máximo quarenta páginas, seguindo-se o modelo oferecido pela 

própria Instituição; b) elaborar uma interpretação escrita de um texto bíblico (sem 



que se leve em conta as mesmas exigências para quem fez um curso completo de 

hebraico ou grego), dentre três textos indicados pela Instituição Teológica com no 

mínimo quinze e no máximo trinta páginas; c) submeter-se a um exame escrito, 

elaborado pela Instituição Teológica, mediante bibliografia indicada com 

antecedência, num total de 50 perguntas, valendo 0,20 pontos cada uma, 

exigindo-se a nota mínima de seis pontos para ser considerado aprovado, nas 

seguintes áreas: Bíblia (15 perguntas); Teologia (15 perguntas); História da Igreja 

(10 perguntas), Filosofia/Sociologia (10 perguntas). § 2º - Somente após receber 

um documento da Instituição teológica, informando da aprovação, é que os 

presbitérios darão início ao processo de licenciatura. § 3º - Da decisão da 

Instituição Teológica caberá recurso dos Presbitérios junto à Assembleia Geral da 

IPIB, conforme o rito do processo administrativo. Art. 55 - Para a licenciatura, o 

Presbitério submeterá o candidato às seguintes provas: I - exame da monografia 

sobre tema da teologia reformada e de exegese sobre texto bíblico; II - exame de 

experiência religiosa e dos motivos pelos quais aspira ao ministério; III - exame de 

suas convicções teológicas; IV - pregação de sermão. §1º - Os exames de que 

tratam os incisos “II”, “III” e “IV” devem ser feitos em sessão plenária do 

Presbitério. § 2º - A licenciatura é decidida por escrutínio secreto em sessão 

privativa. Art. 56 - A licenciatura, que será acompanhada cuidadosamente por um 

tutor nomeado pelo Presbitério, não durará menos de um ano (eclesiástico), nem 

mais de três, e não poderá ser dispensada em caso algum. § 1º - O tempo da 

licenciatura é contado a partir da reunião do Presbitério em que foi decidida, 

dispensando-se formalidades. § 2º - Durante o período de licenciatura, o candidato 

não poderá ser transferido para outro Presbitério, considerando-se que esta prova 

é requisito para a ordenação ao ministério. Art. 57 - Sempre que houver motivo 

justificável, o Presbitério poderá cassar a licenciatura, observado o devido 

processo legal. SEÇÃO IV - Da Ordenação do Ministro - Art. 58 - Julgando 

oportuna a ordenação de um licenciado, o Presbitério, em sessão plenária, o 

submeterá às seguintes provas, além de outras exigências que julgar 

convenientes: I - exame sobre sua experiência religiosa, opiniões teológicas, 

conhecimento do governo e disciplina eclesiástica; II - sermão pregado perante o 



concílio. § 1º - Somente o Presbitério poderá decidir sobre a ordenação de 

licenciado, por escrutínio secreto em sessão privativa. § 2º - A cerimônia de 

ordenação será realizada em sessão solene do Presbitério, devendo o novo 

ministro assinar o termo de compromissos ministeriais, em livro próprio, e ser 

arrolado como membro do concílio. TÍTULO IV - DOS MINISTÉRIOS - CAPÍTULO 

I - Disposições preliminares - Art. 59 - A diversidade de ministérios é o 

testemunho de que Deus, pelo Seu Espírito Santo, concede dons variados à Igreja 

de Seu Filho Jesus Cristo. § 1º - Todos os ministérios visam ao bem comum da 

Igreja e à perfeita unidade do corpo de Cristo, podendo ser exercidos igualmente 

por homens e mulheres. § 2º - Nenhum ministério é superior ao outro e nenhum 

deve ser admitido como podendo dispensar o outro. Art. 60 - Os ministérios serão 

exercidos por membros professos, pessoas idôneas, maduras na fé, e eles se 

dividirão em duas categorias: ministérios ordenados e ministérios não ordenados. 

§ 1º - Os ministérios ordenados são aqueles que obrigatoriamente correspondem 

às ordens de ofício abrangidas pelo governo presbiteriano. § 2º - Os ministérios 

não ordenados se constituem parte integrante da Igreja, sem corresponderem às 

ordens de ofício, e são: ministério da docência teológica, ministério missionário ou 

evangelista, ministério da música, ministério da educação cristã, ministério da 

capelania e ministério da diaconia. § 3º - O ministro ordenado estará jurisdicionado 

ao seu Presbitério, e o não ordenado à igreja a que estiver servindo. Art. 61 - 

Todos os ministérios aceitos e reconhecidos na Igreja deverão zelar pela 

integridade espiritual e manter fidelidade doutrinária e teológica ao sistema 

presbiteriano de fé e de governo. Parágrafo único - A quebra dos votos de 

obediência ao sistema de doutrina e de governo ensejará medidas disciplinares 

aplicadas pelo concílio ao qual o ofensor está jurisdicionado, observado o devido 

processo legal. CAPÍTULO II - Dos Ministérios Ordenados - Art. 62 - As funções 

eclesiásticas do ofício de ministro abrangem o pastorado de igrejas, a docência 

teológica, a obra missionária, a educação cristã, a música, diaconia e capelania. 

Art. 63 - No exercício dessas funções ele exercerá: I - O Ministério Pastoral, que 

consiste no exercício de cuidar de uma ou mais igrejas, ministrando os 

sacramentos, supervisionando a liturgia e a música, ensinando a Palavra de Deus, 



exercendo o cuidado na visitação, acompanhamento e com a educação cristã do 

rebanho, orientando e dirigindo as atividades eclesiásticas e exercer a disciplina e 

o governo da igreja juntamente com os presbíteros. II - A Docência Teológica, que 

consiste na ministração do ensino da teologia, para a preservação da sã doutrina 

e das legítimas tradições reformadas do presbiterianismo, visando a formação dos 

ministros para a IPIB; III - O Ministério Missionário, que consiste na realização da 

atividade missionária de proclamação e anúncio do Evangelho de nosso Senhor 

Jesus Cristo a todas as gentes para a salvação de todo o que crer, na plantação 

de novas igrejas, na formação de novos missionários ou evangelistas e outras 

áreas relacionadas a estas; IV - O Ministério da Música, que consiste no auxílio ao 

pastor da igreja, na área musical e litúrgica. V - O Ministério da Educação Cristã, 

que consiste na preparação e execução de currículos e programas, a coordenação 

do ensino bíblico para todas as faixas etárias da igreja e o treinamento dos 

respectivos professores. VI - O Ministério de Capelania, que consiste na 

realização de atividade de prestação de auxílio emocional e espiritual através da 

prática do amor, consolo, solidariedade e aconselhamento em situações de 

sofrimento ou conflitos emocionais a fim de enfrentar melhor as situações da vida 

e a desenvolver esperança em Deus. VII - O ministério diaconal consiste no 

desenvolvimento de atividades que promovam a vida, aplicadas a partir da gestão 

de ONGs e programas socioambientais, bem como na construção de ações de 

responsabilidade social. O ministério pode ser desenvolvido em: a) Supervisão de 

programas e ações diaconais da igreja local; b) Capacitação dos membros do 

MASD; c) Coordenação de ONGs e projetos sociais, atuando na área de 

assessoria, mobilização de recursos; d) Elaboração de programas e políticas 

diaconais; e) Representações da IPIB em conselhos de direitos na sociedade; f) 

Mobilização da igreja juntamente com o MASD para o exercício da diaconia. 

SEÇÃO I - Do Ministério Pastoral - Art. 64 - Pastor é o ministro colocado à frente 

de uma igreja para o exercício das seguintes atribuições: I - apascentar o rebanho 

pela Palavra de Deus e orar com ele e por ele; II - ministrar os sacramentos; III - 

supervisionar a liturgia e a música; IV - impetrar a bênção, conforme disposto no 

Diretório para o Culto a Deus; V - cuidar da educação cristã do rebanho; VI - visitar 



os fiéis, dedicando especial atenção aos necessitados, enfermos, aflitos e 

afastados; VII - orientar e dirigir as atividades eclesiásticas e, juntamente com os 

presbíteros, exercer a autoridade coletiva de governo. § 1º - O pastor poderá ser 

titular, eleito ou comissionado, ou auxiliar. § 2º - O pastor titular poderá ser eleito 

ou comissionado, e o auxiliar será sempre comissionado. § 3º - O início do 

mandato será a partir do dia primeiro de janeiro do ano subsequente ao da 

eleição, independentemente da data da posse do eleito. Art. 65 - Pastor titular 

eleito é um ministro escolhido, dentre os pastores da IPIB, sustentado 

integralmente por uma igreja para o seu serviço, para um mandato com duração 

mínima de três anos e máxima de cinco, podendo ser reconduzido. § 1º - A 

eleição de um pastor far-se-á pela Assembleia, por escrutínio secreto, na forma do 

Art. 13, inciso “I”, da Constituição da IPIB, e dos Artigos 10, § 3º, e 11 desta Lei. § 

2º - Os candidatos serão indicados pelo Conselho ou por um grupo de membros 

que represente o quórum da Assembleia para serem ouvidos pelo Conselho e pela 

igreja. § 3º - O prazo para indicação das candidaturas será de no mínimo sessenta 

dias para o Conselho e de trinta para o grupo de membros, antes da realização da 

Assembleia. § 4º - Um pastor eleito para uma igreja não poderá candidatar-se ao 

pastorado de outra, seja por eleição ou comissionamento, exceto se estiver no 

último ano do mandato. § 5º - A minoria poderá representar-se perante o 

Presbitério, desde que tenha sérias restrições ao eleito. Art. 66 - A homologação 

da eleição do pastor será decidida pelo Presbitério, mediante solicitação do 

Conselho que lhe enviará cópia da ata da Assembleia. § 1º - Homologada a 

eleição, o Conselho procederá à posse do eleito no pastorado da igreja. § 2º - O 

início do mandato será a partir do dia primeiro de janeiro do ano subsequente ao 

da eleição, independentemente da data da posse do eleito. § 3º - A dissolução 

formal das relações pastorais será decretada pelo Presbitério, quando este julgar 

conveniente, à vista de motivo imperioso, ou a pedido do pastor ou do Conselho 

ou da Assembleia da Igreja, no caso de pastor eleito. § 4º - Em caso de 

interrupção do mandato do pastor, no tocante ao pagamento de côngruas, serão 

adotados os seguintes critérios: a) o pastor fará jus às côngruas desde que a 

iniciativa pela interrupção seja do Conselho, não havendo justa causa; b) caso a 



decisão de interrupção seja tomada em acordo, a questão do pagamento de 

côngruas dependerá do entendimento entre as partes; c) se a decisão pela 

interrupção for exclusivamente do pastor, este não fará jus às côngruas; d) de 

qualquer forma, o pagamento das côngruas cessará com o término do ano 

eclesiástico. Art. 67 - Pastor titular comissionado é o ministro designado pelo 

Presbitério, sobre uma ou mais igrejas, a pedido do Conselho ou com o seu 

consentimento, para mandato com duração de um a dois anos, podendo ser 

reconduzido. § 1° - Uma igreja pode solicitar o comissionamento de um pastor sob 

jurisdição de outro Presbitério, encaminhando ofício à Comissão Executiva do 

concílio ao qual ela está jurisdicionada, com a devida antecedência, cumprindo-se, 

mutatis mutandis, o disposto no Art. 42 da Constituição. § 2º - O pastor será 

empossado pelo Conselho, sendo que o seu mandato terá início no dia primeiro 

de janeiro do ano subsequente ao da designação. § 3º - Em caso de interrupção 

do mandato do pastor comissionado antes de seu termo final aplicar-se-á o 

parágrafo 4º do artigo 66. Art. 68 - Pastor auxiliar é o ministro comissionado pelo 

Presbitério para colaborar no pastorado de uma Igreja, por indicação do pastor 

titular e com aprovação do Conselho. § 1º - O pastor auxiliar terá assento no 

Conselho, sem direito a voto. § 2º - A posse do pastor auxiliar será realizada na 

forma estabelecida pelo Art. 67, § 2º. Art. 69 - Nenhum ministro procedente de 

outra comunhão eclesiástica, exceto os ministros fraternos, poderá assumir ou 

colaborar no pastorado de uma igreja, sem que antes seja arrolado no Presbitério, 

na forma estabelecida no artigo 44. Parágrafo único - Não havendo ministros 

disponíveis em sua jurisdição, o Presbitério, em caso de extrema necessidade, 

poderá autorizar os Conselhos a terem a colaboração de ministros de outra 

denominação de tradição reformada, que não terão assento nos concílios. SEÇÃO 

II - Do Ministério da Docência Teológica - Art. 70 - O ministério da docência 

teológica que visa, através do ensino, preservar a sã doutrina e as legítimas 

tradições reformadas do presbiterianismo pode ser exercido por homens ou por 

mulheres devidamente preparados para esse ministério. Art. 71 - Enquanto no 

exercício de seu ministério, o professor de teologia deve velar pelo crescimento 

espiritual dos alunos, servindo-lhes de exemplo de dedicação, de inspiração e de 



piedade. Art. 72 - Não será permitido ao professor de teologia eximir-se das 

funções do ministério. Art. 73 - Os critérios para a admissão de um professor de 

teologia serão estabelecidos de acordo com regulamentação do órgão de 

supervisão teológica da Igreja e homologados pela Comissão Executiva da 

Assembleia Geral. Art. 74 - A posse de um professor de teologia se dará 

solenemente em culto realizado pela respectiva Instituição Teológica da Igreja, de 

cuja cerimônia se lavrará ata própria. SEÇÃO III - Do Ministério Missionário - 

Art. 75 - A obra missionária de evangelização é, em si própria, ministério da Igreja, 

que é chamada por Deus para proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus 

Cristo a todas as gentes. Art. 76 - O ministério missionário constitui-se no anúncio 

do evangelho do reino de Deus, na plantação de novas igrejas, na formação de 

novos missionários ou evangelistas e outras áreas relacionadas a estas. Parágrafo 

único - O ministério missionário será exercido no âmbito das atividades e projetos 

da igreja ou concílios. Art. 77 - O envio de missionário aos campos deve ser feito 

solenemente pelo Presbitério quando tratar-se de ministros ordenados. Parágrafo 

único - Esta cerimônia solene se chamará “Sessão Solene de Consagração e 

Envio de Missionário”. SEÇÃO IV - Do Ministério de Música - Art. 78 - O Ministro 

de Música é o auxiliar do pastor titular da igreja em sua respectiva área de 

atuação. § 1º - Será comissionado por solicitação do Conselho, por indicação do 

pastor titular. § 2º - Terá assento no Conselho, sem direito a voto. Art. 79 - Do 

Ministro de Música exigir-se-á, além da formação teológica, curso superior em sua 

área. Art. 80 - A supervisão do trabalho do Ministro de Música estará a cargo do 

pastor titular da igreja, nos termos do que dispõe o Artigo 36, §2, da Constituição 

da IPIB. Art. 81 - A posse do Ministro de Música se dará na forma do artigo 68 § 

2º. SESSÃO V - Do Ministério da Educação Cristã - Art. 82 - O Ministro de 

Educação Cristã é um auxiliar do pastor titular da igreja em sua respectiva área de 

atuação. § 1º - Será comissionado por solicitação do Conselho, por indicação do 

pastor titular. § 2º - Terá assento no Conselho, sem direito a voto. Art. 83 - O 

Ministério de Educação Cristã compreende a preparação e execução de currículos 

e programas, a coordenação do ensino bíblico para todas as faixas etárias da 

igreja e o treinamento dos respectivos professores. Art. 84 - Para o exercício 



deste ministério será exigida além da formação teológica, curso em sua área de 

atuação. Art. 85 - A posse do Ministro de Educação Cristã se dará na forma do 

artigo 68 § 2º. SEÇÃO VI - Do Ministério da Diaconia - Art. 86 - O Ministro de 

Diaconia é um auxiliar do pastor titular da igreja em sua respectiva área de 

atuação. § 1º - Será comissionado por solicitação do Conselho, por indicação do 

pastor titular ou por designação do presbitério para projetos específicos. § 2º - 

Terá assento no Conselho, sem direito a voto. § 3º - A posse do Ministro de 

Diaconia se dará na forma do artigo 68 § 2º. Art. 87 - Para o exercício deste 

ministério será exigida além da formação teológica, curso em sua área de 

atuação. SEÇÃO VII - Do Ministério da Capelania - Art. 88 - O Ministro de 

Capelania é um auxiliar do pastor titular da igreja em sua respectiva área de 

atuação. § 1º - Será comissionado por solicitação do Conselho, por indicação do 

pastor titular ou por designação do presbitério para projetos específicos. § 2º - 

Terá assento no Conselho, sem direito a voto. § 3º - A posse do Ministro de 

Capelania se dará na forma do artigo 68 § 2º. Art. 89 - Para o exercício deste 

ministério será exigida além da formação teológica, curso em sua área de 

atuação. CAPÍTULO III - Dos Ministérios Não Ordenados - Art. 90 - Os 

ministérios da docência teológica, da educação cristã, da música, o missionário, 

capelania e diaconia poderão ser exercidos por membros professos, pessoas 

idôneas, maduras na fé, mesmo que não tenham sido ordenados pelo Presbitério. 

§ 1º - São designados ministérios não ordenados, constituindo-se em parte 

integrante da Igreja, mesmo sem corresponderem às ordens de ofício. § 2º - O 

ministro não ordenado estará jurisdicionado à igreja a que estiver servindo ou na 

que for membro, quando for o caso de ministério missionário. Art. 91 - O Ministro 

da Docência Teológica deverá ser pós-graduado em Teologia, strictu sensu. § 1º - 

Na inscrição para o exercício da docência deverá apresentar carta de 

recomendação do Conselho da Igreja a que estiver jurisdicionado. § 2º - A posse e 

a consagração de um professor de teologia se dará solenemente em culto 

realizado pela Instituição Teológica da IPIB, de cuja cerimônia se lavrará ata 

própria. Art. 92 - O missionário deverá ter, no mínimo, curso livre de teologia, e 

deverá ser membro de uma igreja local, a qual exercerá sobre ele o poder de 



jurisdição. Parágrafo único - O missionário só terá direito de admissão à ordem 

pastoral nos termos estabelecidos pela IPIB. Art. 93 - Em casos muito especiais, e 

a critério do seu presbitério, o missionário poderá obter licença temporária, para 

celebrar os atos pastorais, excluindo-se assumir a presidência de Conselho da 

Igreja local. Parágrafo único - Esta licença não ultrapassará o período de um ano, 

podendo, entretanto, ser renovada a critério do Presbitério. Art. 94 - A juízo do 

concílio a que estiver jurisdicionado, o missionário terá o direito à voz. Art. 95 - O 

envio de missionário aos campos deve ser feito solenemente pela igreja local. 

Parágrafo único - Esta cerimônia solene se chamará “Culto de Consagração e 

Envio de Missionário”. Art. 96 - Do Ministro de Música exigir-se-á curso superior 

em sua área e, no mínimo, curso livre de teologia. Art. 97 - O Ministro de Música 

será jurisdicionado à igreja a que estiver servindo e a juízo do Conselho poderá 

participar das reuniões sem direito a voto. Art. 98 - A supervisão do trabalho do 

Ministro de Música estará a cargo do pastor da igreja, nos termos do que dispõe o 

Artigo 36, §2, da Constituição. Art. 99 - O Ministro de Música deverá ser 

consagrado em culto solene realizado na igreja a que vier servir. Art. 100 - O 

Ministro de Educação Cristã será jurisdicionado à igreja a que estiver servindo e a 

juízo do Conselho poderá participar das reuniões sem direito a voto. Art. 101 - 

Para o exercício deste ministério deverá ter curso livre de teologia com 

especialização em sua área de atuação. Art. 102 - O Ministro de Educação Cristã 

deverá ser consagrado em culto solene realizado na igreja a que vier servir. Art. 

103 – Do Ministro de Diaconia exigir-se-á cursos livres de teologia e de diaconia. 

Art. 104 - O Ministro de Diaconia será jurisdicionado à igreja a que estiver 

servindo e a juízo do Conselho poderá participar das reuniões sem direito a voto. 

Art. 105 - O Ministro de Diaconia deverá ser consagrado em culto solene realizado 

na igreja a que vier servir. Art. 106 – Do Ministro de Capelania exigir-se-á cursos 

livres de teologia e de capelania. Art. 107 - A supervisão do trabalho do Ministro 

de Capelania estará a cargo do pastor titular da igreja e a juízo do Conselho 

poderá participar das reuniões sem direito a voto. Art. 108 - O Ministro de 

Capelania deverá ser consagrado em culto solene realizado na igreja a que vier 

servir. TÍTULO V - DOS CONCÍLIOS - CAPÍTULO I - Disposições Preliminares - 



Art. 109 - É dever dos concílios inferiores apresentar aos superiores seu livro de 

atas, submetendo-os à aprovação, quando será verificado se: a) todos os atos 

praticados foram constitucionais e regulares; b) foram equitativos e corretos; c) 

foram corretamente registrados; d) obedeceram às normas para elaboração de 

atas; e) as ordens legais dos concílios superiores foram cumpridas. Parágrafo 

único - O concílio examinador deve registrar em suas próprias atas a aprovação e 

observações feitas, consignando-as resumidamente no livro examinado e, se 

constatar irregularidades que exijam a sua intervenção, ordenará, de ofício, que o 

concílio inferior as reveja ou corrija. Art. 110 - Os recursos contra decisões 

administrativas dos concílios ao concílio imediatamente superior observará as 

seguintes normas procedimentais: I - Somente os membros do Concílio podem 

recorrer; II - O recorrente deverá enviar ofício ao Concílio imediatamente superior, 

no prazo de trinta dias, contados a partir da comunicação da decisão; III - O 

encaminhamento se fará por intermédio do Concílio recorrido, salvo se este se 

recusar fazê-lo ou não o fizer no prazo de quinze dias; IV - Mantida a decisão do 

Concílio recorrido, não caberá mais qualquer tipo de recurso. Art. 111 - Os 

concílios poderão instaurar processos administrativos e disciplinares. § 1º - O 

processo administrativo seguirá o seguinte rito: a) decisão do concílio para 

instaurar o processo; b) citação do acusado para apresentar a defesa e produzir 

provas pertinentes; c) oitiva de até cinco testemunhas; e) alegações finais; f) 

parecer final da comissão; g) julgamento do concílio feito pelo voto de 2/3 dos 

membros presentes, por escrutínio secreto. § 2º - O processo disciplinar 

obedecerá ao disposto no Código Disciplinar e no Regimento Interno do Tribunal 

Eclesiástico. Art. 112 - 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. 113 - Os membros dos concílios podem 

reclamar contra as decisões administrativas 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. 114 - 

Todo membro professo de uma igreja, em plena comunhão, pode representar 

formalmente ao concílio superior, contra decisão administrativa tomada pelo 

inferior, que considere errônea, no prazo de trinta dias após sua publicação. Art. 

115 - Nenhum documento subirá a um concílio superior senão por intermédio do 

inferior competente, salvo quando este se recusar a providenciar o seu 

encaminhamento, ou não o fizer no prazo de quinze dias. Parágrafo único - 

Quando o concílio receber um documento para ser encaminhado, deverá 

certificar-se, previamente, se o mesmo reúne condições de admissibilidade e se a 

matéria não é de sua própria competência. Art. 116 - As sessões dos concílios 

hierarquicamente superiores ao Conselho serão públicas, salvo nos casos 

previstos na Constituição da IPIB e nesta Lei, devendo ser iniciadas e encerradas 

com oração. Art. 117 - 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, 

podendo decidir sobre casos urgentes, ad referendum da reunião seguinte do seu 

concílio, nas hipóteses previstas na Constituição: a) no Art. 60, incisos: IV, V, VII, 

VIII, XI e XVII; b) no Art. 66, incisos: V, VI,VII e VIII; c) no Art. 72, incisos: IV, V, 

VII, VIII e XI. Art. 118 - Os concílios podem receber, como membros visitantes, 

ministros ou representantes de outras comunhões eclesiásticas reconhecidas pelo 

disposto no Art. 4º da Constituição da IPIB e, como membros correspondentes, os 

de concílios congêneres da Igreja, que poderão ter direito a voz mediante decisão 

do Concílio. Art. 119 - As Comissões Executivas dos Presbitérios e dos Sínodos 

se constituem dos membros de sua Diretoria e a da Assembleia Geral por sua 

Diretoria e por um representante de cada Sínodo, na forma disposta no Art. 66, 

inciso XII da Constituição da IPIB. Parágrafo único - As Comissões Executivas 

poderão nomear comissões de assessoria. CAPÍTULO II - Do Conselho - Art. 120 

- Na sua composição, o Conselho não pode ter parentes consanguíneos até 

terceiro grau ou por afinidade, em número superior à metade de seus membros. 

Art. 121 - O Conselho reunir-se-á ao menos uma vez por mês, convocado pelo 



presidente com antecedência mínima de dois dias, salvo em casos de urgência: I - 

por deliberação própria; II - a requerimento de um terço de seus membros; III - a 

requerimento dos membros da Igreja, nos termos do Art. 14, in fine, da 

Constituição da IPIB; IV - por decisão do Presbitério. Art. 122 - O Conselho 

poderá reunir-se sem a presença do pastor titular, no caso de seu falecimento ou 

quando este não houver tomado posse e no caso de ausência, quando for 

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 ou resolver sobre escolha de representante junto ao 

Presbitério. Parágrafo único - Nestes casos, o pastor deve ser, incontinenti, 

informado sobre a ocorrência da reunião e seus resultados, pelo vice-presidente. 

Art. 123 - O pastor titular poderá exercer as funções plenas do Conselho, em caso 

de falecimento, mudança de domicílio, renúncia coletiva, recusa de 

comparecimento dos presbíteros, 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. 124 - Na impossibilidade de reunir-se o Conselho para exame de 

candidatos à profissão de fé, o pastor titular o fará, fazendo-lhe a devida 

comunicação na reunião seguinte. Art. 125 - O Conselho poderá reunir-se sem o 

número legal de presbíteros, quando os demais estiverem impedidos por: I - 

licença, concedida pelo Conselho; II - motivo de ausência, se depois de 

convocados se negarem a comparecer; III- estarem respondendo a processo. 

Parágrafo único - A decisão será, porém, ad referendum do quórum estabelecido, 

quando se tratar de casos disciplinares ou de administração civil e financeira. Art. 

126 - As atas do Conselho e os demais documentos do arquivo ficarão sob a 

responsabilidade do secretário, eleito anualmente dentre seus membros. Art. 127 

- As atas serão um registro claro das resoluções do Conselho, bem como dos atos 

pastorais, devendo ser elaboradas segundo as regras estabelecidas pela 

Assembleia Geral da IPIB. Art. 128 - Em casos excepcionais, o presidente 

acumulará as funções de secretário. Art. 129 - O arquivo do Conselho conterá um 



rol minucioso de todo o movimento de admissão, disciplina, transferência e 

demissão de membros. CAPÍTULO III - Do Presbitério - Art. 130 - O Presbitério 

compõe-se de todos os seus ministros e das igrejas de sua jurisdição, 

representadas por um dos seus presbíteros. § 1º - Para que possam participar da 

reunião, os representantes apresentarão uma credencial assinada pelo presidente 

ou pelo secretário do respectivo Conselho e os ministros, a sua Carteira 

Funcional. § 2º - Na composição de um Presbitério será exigido um número 

mínimo de dez igrejas e de seis ministros. § 3º - Nas regiões onde a realidade 

geográfica torne inviável a formação do Presbitério com o número exigido no 

parágrafo anterior, o Sínodo, excepcionalmente, poderá autorizar o seu 

funcionamento com um número menor a ser estabelecido após criteriosa análise 

da região. Art. 131 - O Presbitério reúne-se ordinariamente ao menos uma vez por 

ano e extraordinariamente: I - quando o próprio concílio o determinar; II - quando 

alguma emergência o exigir, convocado pelo presidente ou quem suas vezes fizer, 

por deliberação própria, ou a requerimento subscrito por membros em número 

igual ao estabelecido para o quórum. § 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, convocadas com antecedência 

mínima de sete dias, tratarão somente das matérias para que forem convocadas. 

Art. 132 - As atas do Presbitério serão elaboradas segundo as regras baixadas 

pela Assembleia Geral. Estas e os demais documentos que compõem o arquivo 

ficarão sob responsabilidade do secretário executivo. Art. 133 - Os membros da 

Diretoria, eleitos para um mandato de dois anos, têm as seguintes atribuições: I - 

Ao presidente compete exercer a autoridade para: a) a manutenção da ordem nas 

sessões; b) convocar ou adiar as reuniões do concílio, conforme as regras por 

este estabelecidas. II - Ao vice-presidente compete substituir o presidente em seus 

impedimentos. III - Aos secretários compete: a) elaborar a lista de presença, 

fazendo a devida verificação no início da cada sessão; b) a leitura dos 

documentos; c) lavrar as atas com o registro dos documentos e das decisões do 

concílio; d) encaminhar as atas aprovadas ao secretário executivo. IV - Ao 



secretário executivo compete: a) providenciar a encadernação do livro de atas, 

quando feitas digitalmente ou transcrevê-las em livro próprio, quando for o caso; b) 

enviar o resumo delas para publicação no órgão oficial da Igreja, acompanhado de 

seu arquivo digital na íntegra; c) organizar, manter atualizado e zelar pelo arquivo 

do Presbitério; d) providenciar a execução das determinações do Presbitério em 

harmonia com a Comissão Executiva; e) substituir o presidente no impedimento do 

Vice-Presidente. V - Ao Tesoureiro compete: a) receber e registrar as receitas 

financeiras responsabilizando-se por sua guarda e movimentação; b) efetuar os 

pagamentos autorizados pelo Presbitério e/ou por sua Comissão Executiva; c) ter 

as contas em ordem e em dia, e apresentá-las com o respectivo balancete e 

documentos, sempre que lhe forem solicitados pela Comissão Executiva; d) 

submeter ao Presbitério as contas para a devida aprovação. § 1º - O presidente, 

enquanto na presidência, não pode tomar parte nas discussões, e só tem voto de 

qualidade, que é obrigatório, exceto nas reuniões para eleição da diretoria da 

Assembleia Geral, quando terá voto de quantidade. § 2º - Do arquivo do 

Presbitério, que deverá ser de forma física e digital, constará o registro: a) das 

suas igrejas e congregações; b) da admissão, disciplina, transferência e demissão 

de ministros, licenciados e candidatos; c) da organização, união, transferência, 

desmembramento e dissolução de igrejas; d) da estatística completa das 

atividades eclesiásticas de sua jurisdição. § 3º - As contas bancárias serão 

abertas em nome do Presbitério, sendo obrigatória a assinatura conjunta do 

tesoureiro e do presidente para sua movimentação. § 4º - A abertura de contas 

bancárias, aplicação em instituições financeiras e o levantamento de empréstimos 

somente serão feitos com a autorização da Comissão Executiva. § 5º - Quando o 

secretário executivo e o tesoureiro forem presbíteros e não representarem a sua 

igreja tomarão assento no concílio, tendo somente o direito à voz. Art. 134 - Uma 

igreja poderá ser transferida para a jurisdição de outro presbitério, por decisão do 

Sínodo ou por iniciativa dos Presbitérios sendo observadas as seguintes 

condições: I - Quando houver a apresentação de motivos relevantes que 

justifiquem a transferência; II - Quando for para um presbitério de jurisdição 

vizinha ao do concílio a que pertence; III - Quando decidida por entendimentos 



entre os presbitérios envolvidos e a igreja; IV - Quando decidida por medida 

administrativa da Assembleia Geral da IPIB. Art. 135 - As despesas feitas pelos 

ministros e presbíteros para comparecerem às reuniões do Presbitério devem ser 

pagas por suas igrejas. CAPÍTULO IV - Do Sínodo - Art. 136 - Para a organização 

de um Sínodo será exigido um número mínimo de cinco Presbitérios. Parágrafo 

único - A representação de cada Presbitério será constituída de quatro ministros e 

quatro presbíteros, eleitos dentre seus membros. Art. 137 - O Sínodo reúne-se 

ordinariamente pelo menos a cada dois anos e extraordinariamente, sempre que 

se fizer necessário. I - quando o próprio concílio o determinar; II - quando alguma 

emergência o exigir, convocado pelo presidente ou quem suas vezes fizer, por 

deliberação própria, ou a requerimento subscrito por membros em número igual ao 

estabelecido para o quórum. § 1º - Os representantes dos Presbitérios que 

compõem o Sínodo, exibirão uma credencial assinada pelo presidente ou 

secretário do respectivo Presbitério, sem a qual não tomará assento. § 2º - A 

reunião ordinária do Sínodo será realizada nos três primeiros meses do ano. § 3º - 

Nas reuniões extraordinárias, o Sínodo é dirigido pela Diretoria da reunião 

ordinária anterior e composto pelos seus ministros e pelos mesmos presbíteros, 

salvo se os Presbitérios quiserem substituí-los. § 4º - As reuniões extraordinárias, 

convocadas com antecedência mínima de sete dias, tratarão somente da matéria 

para que forem convocadas. Art. 138 - As atas do Sínodo serão elaboradas 

segundo as regras baixadas pela Assembleia Geral. Estas e os demais 

documentos que compõem o arquivo físico e digital ficarão sob responsabilidade 

do secretário executivo. Parágrafo Único - Se o secretário executivo não 

representar seu Presbitério, terá assento no Sínodo, mas sem direito a voto. Art. 

139 - Os membros da Diretoria, eleitos para um mandato de dois anos, têm as 

seguintes atribuições: I - Ao presidente compete exercer a autoridade para: a) a 

manutenção da ordem nas sessões; b) convocar ou adiar as reuniões do concílio, 

conforme as regras por este estabelecidas. II - Ao vice-presidente compete 

substituir o presidente em seus impedimentos. III - Aos secretários compete: a) 

elaborar a lista de presença, fazendo a devida verificação no início da cada 

sessão; b) a leitura dos documentos; c) lavrar as atas com o registro dos 



documentos e das decisões do concílio; d) encaminhar as atas aprovadas ao 

secretário executivo. IV - Ao secretário executivo compete: a) providenciar a 

encadernação do livro de atas, quando feitas digitalmente ou transcrevê-las em 

livro próprio, quando for o caso; b) enviar o resumo delas para publicação no 

órgão oficial da Igreja, acompanhado de seu arquivo digital na íntegra; organizar, 

manter atualizado e zelar pelo arquivo do Sínodo; c) providenciar a execução das 

determinações do Sínodo em harmonia com a Comissão Executiva; d) substituir o 

presidente no impedimento do vice presidente. V - Ao tesoureiro compete: a) 

receber e registrar as receitas financeiras, responsabilizando-se pela sua guarda e 

movimentação; b) efetuar os pagamentos autorizados pelo Sínodo e/ou pela sua 

Comissão Executiva; c) ter as contas em ordem e em dia, e apresentá-las com o 

respectivo balancete e documentos, sempre que lhe solicite a Comissão 

Executiva; d) submeter ao Sínodo as contas para a devida aprovação. § 1º - O 

presidente, enquanto na presidência, não pode tomar parte nas discussões, e só 

tem voto de qualidade, que é obrigatório. § 2º - Do arquivo do Sínodo constará o 

registro: a) dos seus presbitérios; b) da organização, união, transferência, 

desmembramento e dissolução de presbitérios; d) da estatística completa das 

atividades eclesiásticas de sua jurisdição. § 3º - As contas bancárias serão 

abertas em nome do Sínodo, sendo obrigatória a assinatura conjunta do tesoureiro 

e do presidente para sua movimentação. § 4º - A abertura de contas bancárias, 

aplicação em instituições financeiras e levantamento de empréstimos somente 

serão feitos com a autorização da Comissão Executiva. Art. 140 - O Sínodo 

elegerá para tesoureiro um ministro ou presbítero, que tomará assento no concílio, 

sem direito a voto, quando não for representante de seu Presbitério. Art. 141 - As 

despesas feitas pelos membros do Sínodo para comparecerem às suas reuniões 

devem ser pagas pelos respectivos Presbitérios. CAPÍTULO V - Da Assembleia 

Geral - Art. 142 - Na composição da Assembleia Geral, a representação de cada 

presbitério será constituída de dois ministros e de dois presbíteros, eleitos nos 

seus presbitérios. Parágrafo único - Na credencial que habilita os representantes, 

assinada pelo presidente ou secretário, é necessário constar, discriminadamente, 

os ministros e os presbíteros, bem como os seus respectivos suplentes. Art. 143 - 



A Assembleia Geral reúne-se ordinariamente de dois em dois anos. Art. 144 - A 

Assembleia Geral reúne-se extraordinariamente: I - quando o próprio concílio o 

determinar; II - quando qualquer emergência o exigir, sendo convocada mediante 

decisão de sua Comissão Executiva ou a requerimento de ministros e presbíteros 

em número exigido para o quórum. § 1º - Nas reuniões extraordinárias, a 

Assembleia Geral será composta dos mesmos representantes da reunião ordinária 

anterior, a não ser que os Presbitérios queiram substituí-los, obedecendo ao 

disposto no parágrafo único do Art. 142, e será dirigida pela mesma Diretoria. § 2º 

- As reuniões extraordinárias tratarão somente da matéria para que forem 

convocadas. Art. 145 - A convocação da Assembleia Geral será obrigatoriamente 

por uma das seguintes formas: I - pelo órgão oficial “O Estandarte”, em edição 

expedida pelo menos sessenta dias antes da data da convocação, no caso de 

reunião ordinária, e trinta dias antes, no caso de reunião extraordinária; II - por 

correspondência aos presidentes de Sínodos e Presbitérios com o mesmo critério 

acima. III- Pelo Webportal da IPIB com o mesmo critério acima mencionado. Art. 

146 - As atas da Assembleia Geral serão elaboradas conforme suas regras e, com 

os demais documentos que compõem seu arquivo, que deverá ser físico e digital e 

estarão a cargo do Secretário Geral. Art. 147 - As despesas feitas pelos ministros 

e presbíteros para comparecerem às reuniões da Assembleia Geral, inclusive dos 

membros de sua Diretoria, devem ser pagas pelos respectivos Presbitérios. Art. 

148 - A Diretoria será eleita nos presbitérios conforme disposto no Código 

Eleitoral, para um mandato de quatro anos e seus membros têm as seguintes 

atribuições: I - Ao presidente compete exercer a autoridade para: a) a manutenção 

da ordem nas sessões; b) convocar ou adiar as reuniões do concílio, conforme as 

regras por este estabelecidas; c) cumprir e fazer cumprir as normas do Regimento 

Interno da AG em suas reuniões. II - Ao 1º vice-presidente compete substituir o 

presidente em seus impedimentos e na sua ausência, será substituído pelo 2º 

vice-presidente. III - Ao 1º secretário compete: a) elaborar cuidadosamente as atas 

de cada sessão, inserindo nelas todas as decisões tomadas e encaminhá-las ao 

Secretário Geral para serem encadernadas segundo as Normas de Elaboração de 

Atas da Assembleia Geral e publicadas no órgão oficial da Igreja; b) ler a ata da 



sessão anterior. IV - Ao 2º secretário compete: a) substituir o 1º secretário; b) 

organizar o rol dos membros, logo depois da sessão de instalação do Concílio, e 

fazer a verificação de presença, diariamente, no começo das sessões; c) ler todos 

os papéis que forem apresentados à mesa e guardá-los em boa ordem; d) 

transcrever nos livros de Atas dos Sínodos e da Comissão Executiva o Termo de 

Aprovação que será assinado pelo presidente. § 1º - O presidente, enquanto na 

presidência, não pode tomar parte nas discussões e só tem voto de qualidade que 

é obrigatório. § 2º - O presidente passará a presidência ao seu substituto legal 

sempre que julgar necessário. § 3º - O presidente não poderá apresentar 

propostas, indicações ou emendas, nem discutir as matérias; mas, se o quiser 

fazê-lo, passará a presidência ao seu substituto legal, antes do início da 

discussão, e não voltará à sua função até encerrar a votação. § 4º - Em caso de 

empate, o presidente terá voto de qualidade, que é obrigatório. § 5º - No 

impedimento temporário do 1º e do 2º vice-presidentes, de substituir o presidente, 

o Secretário Geral assumirá a presidência e, no caso de impedimento 

permanente, este conduzirá o Concílio na escolha do substituto do presidente para 

aquela reunião. Art. 149 - No interregno de suas reuniões, a Assembleia Geral é 

representada pela Comissão Executiva constituída pela Diretoria da Assembleia 

Geral e por um representante de cada Sínodo, além do Secretário Geral, 

Tesoureiro Geral e Administrador Geral e terá as seguintes atribuições: I - 

Executar as decisões da Assembleia Geral; II - Nomear os membros das 

Secretarias, Assessorias, Comissões e outros Departamentos da Igreja; III - 

Aprovar o orçamento bienal da Igreja; IV - Contratar e demitir empregados da 

Igreja; V - Propor à Assembleia Geral medidas que julgar convenientes para o 

desenvolvimento da Igreja; VI - Decidir sobre a convocação da Assembleia Geral; 

VII- Examinar os atos e atas dos Sínodos; VIII- Decidir sobre casos urgentes ad 

referendum da próxima Assembleia Geral, observado o disposto no Art. 117. Art. 

150 - Todas as despesas com a realização da reunião da Comissão Executiva 

serão pagas pela Tesouraria Geral da IPIB obedecendo-se o seguinte critério: I - 

Após a reunião, a Tesouraria Geral da IPIB providenciará o levantamento do total 

das despesas e sua divisão pelo número total de Sínodos, mais a Diretoria da 



Assembleia Geral, o tesoureiro geral, o administrador geral, o secretário geral e 

outras pessoas convocadas oficialmente para a reunião; II - O levantamento das 

despesas será feito exclusivamente com base nos comprovantes apresentados e 

aceitos pela Tesouraria Geral da IPIB; III - Cada Sínodo providenciará o 

pagamento da parcela referente ao seu representante; IV - A Tesouraria Geral da 

IPIB se responsabilizará pelo pagamento das parcelas referentes à Diretoria da 

Assembleia Geral, à Tesouraria Geral, à Administração Geral, à Secretaria Geral e 

a outras pessoas convocadas oficialmente para a reunião; V - Cada Sínodo terá o 

prazo de 30 dias após o recebimento do boleto para providenciar o pagamento da 

parcela referente a seu representante. DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA - Art. 151 - 

Com relação ao disposto no Art. 130, § 2º e no Art. 136, os Sínodos e a 

Assembleia Geral deverão deliberar de forma fundamentada, ouvidos os 

interessados, se mantêm ou não a composição atual, no prazo de um ano da 

entrada em vigor desta Lei Complementar. Art. 152 - Excepcionalmente, por ser a 

primeira edição, esta Lei Complementar será submetida à aprovação de 2/3 dos 

Presbitérios juntamente com a Constituição da IPIB. DISPOSIÇÕES FINAIS - Art. 

153 - As atribuições do Administrador Geral são as seguintes: I - Gerenciar o 

Escritório Central da IPIB; II - Gerir a utilização e conservação das propriedades e 

os recursos patrimoniais da IPIB; III - Apresentar, anualmente, inventários, 

relatórios e balanços patrimoniais à Comissão Executiva; IV - Superintender a 

organização e realização dos eventos de âmbito nacional da IPIB; V- reportar-se 

ao Secretário Geral no cumprimento de suas atribuições. Art. 154 - As atribuições 

do Secretário Geral são as seguintes: I - executar, implementar e diligenciar pelo 

cumprimento das decisões da Assembleia Geral e de sua Comissão Executiva; II - 

substituir o presidente nos casos previstos no Art. 148, § 5º; III - publicar em “O 

Estandarte”, órgão oficial da Igreja, o resumo das atas da Assembleia Geral e de 

sua Comissão Executiva, contendo claramente as suas decisões; IV - organizar e 

manter o arquivo de documentos oficiais da Igreja; V - organizar, juntamente com 

a Diretoria, as reuniões da Comissão Executiva e da Assembleia Geral; VI - 

representar a Igreja por delegação do presidente; VII - Responsabilizar-se pela 

gestão dos benefícios pastorais (seguro de vida, previdência suplementar e 



outros). Art. 155 - As atribuições do Tesoureiro Geral são as seguintes: I - receber 

e registrar as receitas financeiras da Igreja, responsabilizando-se pela sua guarda 

e movimentação; II - efetuar os pagamentos autorizados pela Comissão Executiva; 

III - ter as contas em ordem e em dia, e apresentá-las com o respectivo balancete 

e documentos, sempre que lhe ordene a Comissão Executiva; § 1º - As contas 

bancárias serão abertas em nome da Igreja, sendo obrigatória a assinatura 

conjunta do tesoureiro e do presidente para sua movimentação; § 2º - A abertura 

de contas bancárias, aplicação em instituições financeiras e levantamento de 

empréstimos somente serão feitos com a autorização da Comissão Executiva. Art. 

156 - A decisão da contratação e da demissão do Administrador Geral, do 

Secretário Geral e do Tesoureiro Geral é tomada pela Comissão Executiva da 

Assembleia Geral em obediência ao disposto no Art. 149, IV, que definirá a forma 

de fazê-lo. Art. 157 - A alteração, modificação ou revogação da presente Lei será 

feita pela Assembleia Geral mediante proposta, por decisão de mais da metade 

dos membros do Concílio. Art. 158 - Esta Lei entrará em vigor no ato da 

promulgação da Constituição, observada a disposição transitória da Constituição, 

revogadas as disposições em contrário”. A Lei Complementar da Constituição da 

IPIB entra em vigor a partir do presente momento e passará ainda, por revisão 

ortográfica, gramatical e documental para posterior publicação. AG 29/17 

Comissão de Reforma dos Textos Legais, solicitando adequações, uniformização 

de linguagem e alterações no Código Disciplinar da IPI do Brasil, decide: a) 

Homologar o Código Disciplinar da IPI do Brasil com as seguintes adequações: 

Art. 3º - O Tribunal compõe-se de sete membros titulares, sendo três ministros e 

três presbíteros, e o sétimo integrante ministro ou presbítero; e quatro suplentes, 

sendo dois ministros e dois presbíteros, todos escolhidos por escrutínio secreto 

pela Assembleia Geral da IPIB, em sua primeira reunião da nova legislatura. 

parágrafo único - Os membros do Tribunal não serão remunerados no exercício de 

suas funções. Art. 10. A eleição para o cargo de Juiz do Tribunal Eclesiástico 

deverá obedecer aos seguintes critérios: I - A Comissão Executiva da Assembleia 

Geral da IPIB apresentará à Assembleia Geral uma lista composta de 12 nomes, 

sendo 6 ministros e 6 presbíteros, dentre os indicados pelos presbitérios (limitados 



a dois candidatos), sendo um ministro e um presbítero e por outros nomes de 

ministros e presbíteros que se candidatarem no prazo estabelecido no edital; Art. 

28 - Compete ao Tribunal Eclesiástico: I - processar e julgar os Sínodos; II - julgar 

em grau de recurso as decisões dos Sínodos; Art. 34. A autuação será realizada 

conforme regras do art. 29, I, do Código Disciplinar, com as devidas adaptações. 

Art. 65 - Realizadas a distribuição (art.35) e a autuação (art.34), os autos do 

processo serão encaminhados ao Relator que determinará a citação do acusado - 

sendo Sínodo, na pessoa de seu presidente, para defender-se no prazo de dez 

dias úteis. Art. 70 - Caberá recurso extraordinário, no prazo de quinze dias úteis, 

da decisão do Sínodo quando: Art. 71 - Caberá recurso de ofício de decisão do 

Sínodo no caso de dissolução disciplinar de concílio. Art. 81 – A Comissão 

Executiva da IPIB destinará verba anual para as despesas de funcionamento do 

Tribunal. Art. 82 - A Comissão Executiva da IPIB editará normas específicas, de 

caráter transitório, para a escolha dos juízes que integrarão o Tribunal durante o 

mandato da atual gestão. Art. 83 - O Tribunal fará publicar, anualmente, em O 

ESTANDARTE, dados estatísticos sobre seus trabalhos. Art. 84 - Os casos 

omissos serão resolvidos pelo Tribunal. Art. 85 - Após ser aprovado pela 

Assembleia Geral da IPIB, este Regimento entrará em vigor, depois de ser 

promulgada a Constituição da IPIB e publicado em O Estandarte. Com as 

adequações o Código Disciplinar da IPI do Brasil tem a seguinte redação: 

CÓDIGO DISCIPLINAR DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL. CAPÍTULO I – Disposições Preliminares. Art. 1º - Pela autoridade 

recebida de Cristo, a Igreja tem o poder disciplinar sobre membros professos, 

oficiais e concílios. Art. 2º - No exercício do poder disciplinar, a Igreja aplicará as 

sanções previstas neste Código. Art. 3º - No exercício da disciplina, a Igreja visa à 

edificação dos seus membros, à remoção de escândalos, erros ou faltas, ao bem 

dos ofensores e à honra e glória de Deus. Art. 4º - Os membros não professos 

recebem os cuidados espirituais da Igreja, mas ficam sob a disciplina direta e 

imediata dos pais ou responsáveis legais. Seção I - Dos Fatos Puníveis - Art. 5º - 

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. 6º - Consideram-se ofensivos à paz e unidade da Igreja, 

dentre outros, a insubmissão às autoridades eclesiásticas, 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. 

7º - Em relação aos Concílios, são fatos puníveis, dentre outros: I - tomar decisão 

doutrinária ou prática que ofenda os princípios fundamentais adotados pela Igreja; 

II - proceder com evidente espírito de injustiça, desrespeitando disposições 

processuais de importância relevante ou aplicando sanção manifestamente 

desproporcional à falta; III - desobedecer reiteradamente às observações que, 

sem caráter disciplinar, o concílio superior fizer no exame periódico do livro de 

suas atas; IV - tornar-se desidioso no cumprimento de suas atribuições 

constitucionais, comprometendo o prestígio da Igreja ou a boa ordem dos seus 

trabalhos; V- adotar medidas comprometedoras à paz, à unidade, à pureza e ao 

progresso da Igreja. 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. Seção II - Das Sanções- Art. 

9º - As sanções serão efetivadas formalmente pelos concílios, por meio de 

sentença, notificando-se por escrito os interessados. Parágrafo único - Para fins 

recursais será dispensada a notificação se a parte tiver sido intimada previamente 

para estar presente na sessão de julgamento, ainda que não compareça ou se 

retire antes de encerrada a reunião. Art. 10 - É dever dos concílios envidar 

esforços para corrigir as falhas por meios suasórios, evitando recorrer a processo. 

Parágrafo único – Se em qualquer momento o acusado confessar a falta e 

manifestar a intenção de acatar a sanção que lhe for aplicada, o concílio deixará 

de instaurar o processo ou, caso já o tenha instaurado, determinará o seu 

arquivamento. Em qualquer dessas hipóteses decidirá imediatamente o caso, 

mediante decisão da qual não caberá recurso nem pedido de revisão. Art. 11 - Em 

relação aos membros da Igreja e seus oficiais, podem ser aplicadas as seguintes 

sanções: I - advertência, que consiste em admoestar o culpado, por escrito, 

exortando-o a corrigir-se, nas hipóteses de falta leve; II - suspensão da comunhão, 

que consiste no impedimento de exercer os direitos mencionados no Art. 18, 



incisos I, II e III, da Constituição e dos ofícios eclesiásticos, na hipótese de falta 

grave; III - a exclusão do rol de membros, que consiste em eliminar o faltoso da 

comunhão da Igreja, na hipótese de falta gravíssima; IV - suspensão temporária 

dos ofícios eclesiásticos, que consiste em afastar o oficial somente das funções do 

seu ofício; V - deposição de oficial, que consiste na destituição de suas funções. § 

1º - Quando o ministro for deposto e não tiver sido excluído, será arrolado como 

membro de uma Igreja local, indicada pelo concílio. § 2º - O prazo da suspensão 

poderá ser determinado ou indeterminado, e o faltoso será readmitido à comunhão 

ou ao seu ofício quando se verificar a sua reabilitação. Art. 12 - Nenhuma sanção 

ou penalidade será aplicada se não for assegurado ao acusado o amplo direito de 

defesa e o de produzir as provas pertinentes que requerer. Art. 13 - Aos concílios 

podem ser impostas as seguintes sanções: I - advertência, quando verificada a 

ocorrência de falta ou irregularidade no desempenho de seus trabalhos, hipótese 

em que será determinada a sua correção ou reparação; II - intervenção com 

suspensão temporária de suas funções, quando não obedecida a determinação do 

inciso anterior, ou quando a gravidade do fato assim exigir; III - dissolução, com a 

extinção do concílio, quando forem ineficazes as sanções anteriores, pela 

reiteração da conduta faltosa, ou quando a gravidade do fato assim exigir. 

Parágrafo único - Suspenso ou dissolvido um concílio, seus membros se 

subordinarão imediatamente ao concílio disciplinador. Art. 14 - As sanções 

aplicadas aos concílios não alcançam individualmente os seus membros, mas a 

eventual responsabilidade destes será apurada, aplicando-se-lhes as sanções 

devidas. Art. 15 - As sanções devem ser aplicadas com critério, discrição e amor, 

proporcionalmente à falta cometida, levando-se em consideração as 

circunstâncias atenuantes e agravantes. § 1º - São atenuantes: a) pouca 

experiência religiosa; b) pouco conhecimento das doutrinas da Igreja; c) influência 

do meio; d) bom testemunho anterior; e) presença e participação nas atividades da 

Igreja; f) humildade; g) manifestação de arrependimento com disposição de 

corrigir-se; h) boa-fé; i) confissão voluntária. § 2º - São agravantes: a) relevante 

experiência religiosa; b) considerável conhecimento das doutrinas da Igreja; c) 

influência benéfica do meio; d) maus antecedentes; e) negligência nas atividades 



da Igreja; f) arrogância; g) contumácia. CAPÍTULO II - Do Processo - Seção I - 

Da Competência - Art. 16 - Compete ao Conselho: I - processar e julgar membros 

professos, presbíteros e diáconos; II - julgar pedidos de revisão de suas decisões; 

III - julgar pedidos de reabilitação, quando tenha aplicado a sanção disciplinar. Art. 

17 - Compete ao Presbitério: I - processar e julgar os ministros e Conselhos de 

sua jurisdição; II - processar e julgar membros de sua própria diretoria por infração 

disciplinar cometida no exercício da função; III - julgar em grau de recurso as 

decisões do Conselho; IV - julgar pedidos de revisão de suas decisões; V - julgar 

pedidos de reabilitação, quando tenha aplicado a sanção disciplinar. Art. 18 - 

Compete ao Sínodo: I - processar e julgar os Presbitérios de sua jurisdição; II - 

processar e julgar membros de sua própria diretoria por infração disciplinar 

cometida no exercício da função; III - julgar em grau de recurso as decisões do 

Presbitério em processos de sua competência originária; IV - julgar pedidos de 

revisão de suas decisões; V - julgar pedidos de reabilitação, quando tenha 

aplicado a sanção disciplinar. Art. 19 - Compete à Assembleia Geral, através do 

Tribunal Eclesiástico: I - processar e julgar os Sínodos; II - julgar em grau de 

recurso as decisões dos Sínodos; III - julgar pedidos de revisão de suas decisões; 

IV - julgar pedidos de reabilitação, quando tenha aplicado a sanção disciplinar 

como órgão de única ou última instância; V - processar e julgar membros de sua 

própria Diretoria e de sua Comissão Executiva e juízes do Tribunal, por falta 

disciplinar cometida no exercício da função. Art. 20 - Quando um concílio tomar 

conhecimento de fato atribuível à pessoa sujeita à jurisdição de outro concílio, 

encaminhar-lhe-á denúncia ou queixa acompanhada de informações e 

documentos úteis ao seu julgamento. Parágrafo único - Recebida a denúncia ou 

queixa, o concílio processará o seu julgamento, se não preferir prorrogar a 

competência do concílio informante para fazê-lo. Art. 21 - Na omissão dos 

agentes indicados nos artigos 16 ,17 e 18 a Assembleia Geral terá sua 

competência ampliada para conhecer e instaurar o processo disciplinar, de ofício 

ou por qualquer representação. Seção II - Do Impedimento e Da Suspeição - 

Art. 22 - São impedidos de participar do julgamento: I - o cônjuge e o parente 

consanguíneo ou afim até o terceiro grau civil; II - os que participaram do 



julgamento no concílio inferior; III - os que serviram de procurador ou testemunha; 

IV - os que tiverem se ausentado das sessões sem o prévio consentimento do 

concílio. Parágrafo único - A arguição de impedimento será declarada de ofício 

ou apresentada pelas partes, sob pena de preclusão. Art. 23 - São suspeitos de 

participar no julgamento os que: I - tiverem qualquer interesse direto e pessoal na 

decisão da causa; II - estiverem comprovadamente incompatibilizados com 

qualquer de seus integrantes; III - houverem manifestado a estranhos sua opinião 

sobre o mérito da causa. § 1º - A arguição de suspeição será apresentada, pelos 

integrantes, na primeira audiência a que o acusado comparecer, sob pena de 

preclusão. § 2º - Rejeitada a arguição, o vencido poderá interpor recurso de 

agravo. Art. 24 - Quando se tratar de Conselho, se o afastamento por 

impedimento ou suspeição importar em anulação do quorum, será o processo 

remetido incontinenti ao Presbitério. Seção III - Dos Procedimentos - Art. 25 -

Todo processo poderá ser instaurado mediante: I - queixa, quando o fato é 

comunicado pelo próprio ofendido; II - denúncia, quando o fato é comunicado por 

outra pessoa; III - de ofício, quando não houver denúncia ou queixa, mas o 

concílio tomar conhecimento de falta entender necessária a instauração de 

processo para a honra do Evangelho. § 1º - Integram qualquer processo, o 

queixoso, o denunciante e, nos procedimentos instaurados de ofício, a Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil; e o acusado. §2º - Nenhum processo será 

instaurado sem que o concílio, depois das devidas averiguações, julgue 

necessário fazê-lo para a honra do Evangelho e, no caso de queixa, obedecidas 

as medidas indicadas em Mateus 18.15 e 16. § 3º - Nenhum processo será 

instaurado decorrido mais de um ano do conhecimento da falta cometida. § 4º - 

Nenhum órgão da Igreja poderá deixar de apreciar ou dar seguimento à queixa ou 

denúncia em razão de vício formal ou de incompetência funcional, devendo, para 

eficácia da disciplina eclesiástica, promover as correções necessárias ao 

conhecimento, processamento ou encaminhamento da representação, queixa ou 

denúncia ao órgão competente. § 5º - Ao instaurar procedimento de ofício o 

concílio nomeará uma pessoa para atuar como agente de acusação. A escolha 

deverá recair sobre membro professo que não tenha assento no concílio. § 6º - 



Em qualquer processo seus integrantes podem ser representados por 

procuradores evangélicos, se possível de tradição reformada. §7º - Salvo 

disposições em contrário, os prazos processuais serão contados a partir do 

primeiro dia útil do recebimento da documentação que poderá ser postada nos 

correios, protocolada na sede do Concílio ou encaminhada por correio eletrônico 

no formato PDF ou similar endereçada ao secretário executivo do concílio. § 8º - 

Nas citações e intimações o prazo começa a ser contado no dia seguinte da 

juntada do Aviso de Recebimento nos autos do Processo. § 9º - Na interposição 

dos recursos o prazo é o da postagem ou do protocolo. Art. 26 - Os concílios e o 

Tribunal Eclesiástico devem agir com cautela quando a acusação revelar 

parcialidade do acusador ou quando este se encontrar sob disciplina ou 

respondendo a processo, ou quando se revelar imprudente, irascível ou proceder 

de modo temerário e malicioso. Art. 27 - O queixoso ou denunciante será 

previamente advertido de que, tendo conhecimento da falsidade da acusação, 

estará sujeito a processo disciplinar. Art. 28 - Recebida a queixa ou denúncia pelo 

concílio competente, este, em até trinta dias, decidirá sobre a instauração do 

processo, após examinar a seriedade e legitimidade da acusação, designando, 

dentre seus membros, uma Comissão Processante, composta de, no mínimo, um 

relator e dois membros, nomeando-se dentre eles o secretário e respectivos 

suplentes. O número dos componentes será sempre ímpar. § 1º - Correndo o 

processo perante o Conselho, poderá ser dispensada a nomeação de Comissão 

Processante. § 2º - Instaurado o processo, o presidente fará ver aos membros do 

concílio a gravidade de suas funções de juízes da Igreja de Cristo, lembrando-lhes 

as palavras de Gálatas 6:1. Art. 29 - Instaurado o processo, a Comissão 

Processante tomará as seguintes providências: I - autuação da queixa, denúncia 

ou de cópia da ata de instauração do processo de ofício, que consiste em colocar 

o documento respectivo sob capa de papel apropriado, na qual constará o termo 

de seu recebimento, inclusive data. A esse documento serão acrescentados, em 

ordem cronológica e termos apropriados, todos os papéis do processo. A 

autuação conterá ainda: a - O nome do concílio ou do tribunal; b - número do 

processo; c - nome do queixoso, do denunciante, ou, no caso de procedimento de 



ofício, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil; d - nome do acusado; e - 

embaixo a palavra AUTUAÇÃO e, na linha seguinte, dia, mês, ano e local e a 

expressão “AUTUO a peça acusatória e papéis que seguem. II - citação do 

acusado para apresentar sua defesa preliminar, por escrito, e, caso queira, arrolar 

até 5 (cinco) testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias úteis. § 1º - O mandado 

conterá todos os termos da acusação, bem como a indicação de que o acusado 

poderá constituir procurador membro de igreja evangélica, se possível de tradição 

reformada, que o defenda no curso do processo. § 2º - Não sendo encontrado 

para citação pessoal, o acusado será citado por edital publicado uma vez em O 

Estandarte, órgão oficial da Igreja, com o prazo de quinze dias úteis a contar da 

data de sua expedição. § 3º - Ao revel será nomeado defensor dativo que 

apresentará defesa escrita no prazo de dez dias úteis, a contar da data em que 

tomar conhecimento da nomeação. Art. 30 - Recebida a defesa, o processo terá o 

seguinte rito: I - inquirição das testemunhas; II - interrogatório do acusado; III - 

realização de diligências várias; IV - alegações finais no prazo sucessivo de dez 

dias úteis; V - julgamento e prolação da sentença. Parágrafo único - O prazo de 

conclusão do processo será de até noventa dias, podendo ser prorrogado 

excepcionalmente por mais quarenta e cinco dias. Art. 31 - Produzidas as provas 

requeridas pelo queixoso ou denunciante e pelo acusado, depois de julgadas 

pertinentes e necessárias pela Comissão Processante, o relator apresentará o 

parecer da Comissão, opinando pela procedência ou improcedência da acusação 

e pela penalidade aplicável. Parágrafo Único – O membro cujo voto for contrário 

ao parecer da comissão poderá emiti-lo em separado. Art. 32 - O concílio poderá 

suspender preventivamente o acusado na oportunidade do Artigo 27, sem que 

essa medida constitua penalidade. Art. 33 - Os membros da Comissão 

Processante não perderão o direito de tomar parte no julgamento. Art. 34 - Os 

concílios comunicarão aos acusados as sanções impostas, informando o direito de 

recurso que lhes assiste, observado o disposto no parágrafo único do art. 9º. Art. 

35 - Publica-se a deposição e a exclusão; pode deixar de se publicar a suspensão; 

não se publica a advertência. SEÇÃO IV - DA PROVAS - Art. 36 - Para provar 

qualquer acusação é necessário o testemunho de pelo menos duas testemunhas 



ou, excepcionalmente, de uma, quando corroborado por indícios veementes. Art. 

37 - Os membros professos não poderão eximir-se do dever de depor, uma vez 

intimados, e a desobediência importará em sanção. Art. 38 - As testemunhas 

indicadas, pela acusação ou pela defesa, em número não superior a cinco, serão 

ouvidas, na presença do acusado, salvo se este não comparecer ou, em caso de 

Carta Precatória, reduzidos a termo seus depoimentos, pelo secretário. Art. 39 - 

Poderão servir de testemunhas pessoas idôneas. § 1º - O relator advertirá as 

testemunhas do dever de dizerem a verdade, sob pena de sofrerem a penalidade 

prevista por falso testemunho. § 2º - 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. 40 - Não serão obrigados 

a depor um contra o outro o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 

terceiro grau civil. Art. 41 - As testemunhas poderão ser recusadas por 

impugnação das partes, cabendo à Comissão Processante julgar a procedência 

da impugnação. Art. 42 - Nenhuma testemunha poderá assistir ao depoimento de 

outra. Art. 43 - Qualquer contradita ou impugnação à testemunha somente será 

admitida antes de tomado o seu depoimento. Art. 44 - Uma testemunha poderá 

ser inquirida por outro concílio, em razão de distância, por Carta Precatória. Art. 

45 - Será admitida acareação entre o acusado e o ofendido, entre o acusado e as 

testemunhas, entre as testemunhas e, também, entre os acusados, quando for o 

caso. Art. 46 - Poderão ser juntados aos autos os documentos assinados, cuja 

autenticidade não seja posta em dúvida. CAPÍTULO III - Dos Recursos e da 

Revisão - Art. 47 - Pelo recurso, o vencido provoca um novo exame da causa no 

concílio superior. § 1º - São os seguintes os recursos admitidos: agravo, apelação, 

extraordinário e de ofício. § 2º - O recurso deverá ser elaborado em requerimento 

fundamentado e entregue ao presidente do concílio recorrido, que encaminhará as 

providências cabíveis. § 3º - O prazo para apresentar as contrarrazões é igual ao 

da interposição do recurso. Art. 48 - Quando um recurso subir ao concílio 

superior, o inferior remeterá com ele todos os termos do processo, devendo o 

novo julgamento ater-se à matéria nele contida. Parágrafo único - Ao receber os 

autos a instância superior adotará a providência contida no art. 29, inciso I, com as 



devidas adaptações, e escolherá relator, encaminhando-lhe o material recebido. 

Art. 49 - Mediante requerimento, as partes poderão obter cópia dos termos do 

processo registrado nas atas do concílio julgador, desde que pagas as despesas 

respectivas. Art. 50 - A decisão proferida no recurso deverá ser remetida ao 

concílio de origem. Art. 51 - Caberá recurso de agravo, no prazo de dez dias úteis, 

da decisão que rejeitar o impedimento ou suspeição arguidos e da que cercear 

direito de defesa. § 1º - O agravo, a critério do recorrente, poderá ser retido nos 

autos do processo para ser apreciado como preliminar no julgamento da apelação, 

ou remetido de imediato para apreciação do Concílio superior. Nesse último caso, 

antes da remessa à instância superior, o concílio inferior poderá reformar a 

decisão agravada, hipótese em que o recurso ficará prejudicado e será arquivado 

na instância de origem. § 2º - Ao receber o agravo do concílio inferior, e depois de 

observada a norma do parágrafo único do art. 48, no prazo de 10 dias úteis: a) a 

Comissão Executiva do concílio superior julgará o recurso “ad referendum” do 

plenário, com prévia ciência dos integrantes e observado o rito previsto no art. 56; 

b) o Tribunal Eclesiástico decidirá a matéria conforme seu regimento interno. Art. 

52 - Caberá recurso de apelação, no prazo de quinze dias úteis, quando o vencido 

não se conformar com a sentença que julgar o mérito da causa. § 1º - São razões 

suficientes para a apelação qualquer irregularidade prejudicial à defesa ou à 

acusação, erro, injustiça ou prejuízo manifestos no correr do processo. § 2º - A 

apelação não terá efeito suspensivo, exceto quando houver risco de prejuízos 

irreparáveis ou de difícil reparação, antes do julgamento do recurso, sendo 

relevante a sua fundamentação, devendo a Comissão Executiva do Concílio 

Superior ou o Tribunal Eclesiástico decidir quanto ao efeito suspensivo em até 5 

dias úteis. § 3º - Questões de fato não alegadas no concílio de origem somente 

poderão ser suscitadas na apelação se o apelante provar que deixou de fazê-lo 

por motivo de força maior. Art. 53 - O concílio recorrido encaminhará a apelação 

com suas razões e as contrarrazões, se houver, ao concílio superior nos seguintes 

prazos: dez dias úteis no caso do Conselho; vinte dias úteis no caso do 

Presbitério, trinta dias úteis no caso do sínodo, a partir da data em que foi 

protocolada. Art. 54 - Se o recorrente, por qualquer dos meios permitidos, não 



sustentar a apelação perante o colegiado superior, terá o recurso arquivado, 

tornando-se definitiva a sentença recorrida. Art. 55 - Recebida a apelação, e 

observado o disposto art. 29, inciso I, com as devidas adaptações, nomear-se-á 

um relator que, no prazo determinado, fará o seu relatório e emitirá seu voto 

preliminar de admissibilidade ou inadmissibilidade do recurso. Art. 56 - O 

julgamento da apelação obedecerá à seguinte ordem: I - leitura do relatório e voto 

(de admissibilidade ou de inadmissibilidade) do relator; II - defesa do apelante pelo 

prazo de quinze minutos; III - réplica do apelado pelo prazo de quinze minutos; IV - 

tréplica do apelante pelo prazo de cinco minutos; V - voto (de mérito) do relator; VI 

- esclarecimentos que se fizerem necessários; VII - discussão da matéria pelos 

conciliares, vedada a participação dos integrantes do processo e de seus 

procuradores e daqueles impedidos de votar; VII - chamada nominal para proferir 

o voto, que poderá ser fundamentado. § 1º - Caso o voto preliminar do relator seja 

pela inadmissibilidade do recurso, o órgão julgador deverá decidir de imediato a 

questão por votação simples, após ouvir a defesa que terá até 10 minutos para 

apresentar suas razões. § 2º - Julgado inadmissível o recurso, ficam prejudicadas 

as demais fases do julgamento. Art. 57 - Caberá recurso extraordinário, no prazo 

de quinze dias úteis, à Assembleia Geral quando: a) a causa versar sobre matéria 

interpretativa de norma constitucional; b) os concílios inferiores deixarem de 

cumprir, no processo, leis ou resoluções da Assembleia Geral, ou as contrariarem; 

c) houver divergência jurisprudencial dos concílios inferiores. Parágrafo único - O 

processamento do recurso extraordinário será idêntico ao da apelação. Art. 58 - 

Caberá recurso de ofício nos casos de deposição e exclusão de oficiais e 

dissolução de concílios. Parágrafo único - O processamento do recurso de ofício 

será idêntico ao da apelação. Art. 59 - A decisão do concílio superior poderá 

confirmar, revogar total ou parcialmente a sentença, ou ainda mandar proceder um 

outro julgamento. Art. 60 - Caberá a revisão quando, baseado em novas provas, o 

sentenciado requerer nova decisão ao órgão julgador que proferiu a sentença. 

Parágrafo único - O processamento da revisão será idêntico ao da apelação. 

CAPÍTULO IV - Da Reabilitação - Art. 61 - Toda pessoa disciplinada terá direito 

de solicitar reabilitação, desde que apresente suficientes provas de 



arrependimento e testemunho satisfatório, depois de prazo considerável. Art. 62 - 

A reabilitação será efetuada pelo colegiado que proferiu a sentença, ou por outro 

congênere, mediante prorrogação de competência. Parágrafo único - O 

processamento da reabilitação será idêntico ao da apelação. Art. 63 - A 

reabilitação de oficiais excluídos não os restaura aos ofícios anteriores. Art. 64 - A 

reabilitação do ministro será gradativa: admissão à Santa Ceia, licença para 

pregar e reintegração no ministério. Parágrafo único - A reabilitação dependerá 

de prazo considerável, procedimento exemplar e pronunciamento favorável da 

igreja em que estiver arrolado. Art. 65 - Este Código entrará em vigor na data da 

promulgação da Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, 

revogadas as disposições em contrário. O Código Disciplinar da IPIB entra em 

vigor a partir do presente momento e passará ainda, por revisão ortográfica, 

gramatical e documental para posterior publicação. AG 30/17 Comissão de 

Reforma dos Textos Legais, solicitando adequações, uniformização de linguagem 

e alterações no Regimento Interno do Tribunal Eclesiástico da IPI do Brasil, 

decide: Homologar o Regimento Interno do Tribunal Eclesiástico da IPI do Brasil 

com as seguintes adequações: Art. 3º - O Tribunal compõe-se de sete membros 

titulares, sendo três ministros e três presbíteros, e o sétimo integrante ministro ou 

presbítero; e quatro suplentes, sendo dois ministros e dois presbíteros, todos 

escolhidos por escrutínio secreto pela Assembleia Geral da IPIB, em sua primeira 

reunião da nova legislatura. Parágrafo único - Os membros do Tribunal não serão 

remunerados no exercício de suas funções. Art. 10. A eleição para o cargo de Juiz 

do Tribunal Eclesiástico deverá obedecer aos seguintes critérios: I - A Comissão 

Executiva da Assembleia Geral da IPIB apresentará à Assembleia Geral uma lista 

composta de 12 nomes, sendo 6 ministros e 6 presbíteros, dentre os indicados 

pelos presbitérios (limitados a dois candidatos), sendo um ministro e um presbítero 

e por outros nomes de ministros e presbíteros que se candidatarem no prazo 

estabelecido no edital; Art. 28 - Compete ao Tribunal Eclesiástico: I - processar e 

julgar os Sínodos; II - julgar em grau de recurso as decisões dos Sínodos; Art. 34. 

A autuação será realizada conforme regras do art. 29, I, do Código Disciplinar, 

com as devidas adaptações. Art. 65 - Realizadas a distribuição (art.35) e a 



autuação (art.34), os autos do processo serão encaminhados ao Relator que 

determinará a citação do acusado - sendo Sínodo, na pessoa de seu presidente, 

para defender-se no prazo de dez dias úteis. Art. 70 - Caberá recurso 

extraordinário, no prazo de quinze dias úteis, da decisão do Sínodo quando: Art. 

71 - Caberá recurso de ofício de decisão do Sínodo no caso de dissolução 

disciplinar de concílio. Art. 81 – A Comissão Executiva da IPIB destinará verba 

anual para as despesas de funcionamento do Tribunal. Art. 82 - A Comissão 

Executiva da IPIB editará normas específicas, de caráter transitório, para a 

escolha dos juízes que integrarão o Tribunal durante o mandato da atual gestão. 

Art. 83 - O Tribunal fará publicar, anualmente, em O ESTANDARTE, dados 

estatísticos sobre seus trabalhos. Art. 84 - Os casos omissos serão resolvidos pelo 

Tribunal. Art. 85 - Após ser aprovado pela Assembleia Geral da IPIB, este 

Regimento entrará em vigor, depois de ser promulgada a Constituição da IPIB e 

publicado em O ESTANDARTE. Com as adequações o Regimento Interno do 

Tribunal Eclesiástico da IPI do Brasil tem a seguinte redação: REGIMENTO 

INTERNO DO TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DA IPI DO BRASIL - LIVRO I – 

TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS – Art. 1° - A Assembleia Geral da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil, doravante denominada IPIB, exerce a 

atividade disciplinar por meio de Tribunal Eclesiástico, com sede na cidade de São 

Paulo/SP, cujo funcionamento se rege pelo presente REGIMENTO INTERNO. Art. 

2º - Este Regimento dispõe sobre o funcionamento do Tribunal Eclesiástico, 

estabelece a sua competência, regula a instrução e julgamento das ações 

originárias e dos recursos que lhe são atribuídos, e institui a disciplina de seus 

serviços. CAPÍTULO I – DA ORGANIZAÇÃO – Art. 3º - O Tribunal compõe-se de 

sete membros titulares, sendo três ministros e três presbíteros, e o sétimo 

integrante ministro ou presbítero; e quatro suplentes, sendo dois ministros e dois 

presbíteros, todos escolhidos por escrutínio secreto pela Assembleia Geral da 

IPIB, em sua primeira reunião da nova legislatura. Parágrafo único – Os membros 

do Tribunal não serão remunerados no exercício de suas funções. Art. 4° - A 

Diretoria do Tribunal é composta pelo Presidente e pelo Vice-Presidente, 

escolhidos em sua primeira reunião, por escrutínio secreto, para um 



mandato de duração coincidente com a da Diretoria da Assembleia Geral. 

Para esse ato presidirá a reunião o integrante com mais idade, que em 

seguida empossará os eleitos. Parágrafo único: servirá de secretário do 

Tribunal um funcionário da IPIB designado pela Comissão Executiva da 

Assembleia Geral, em sua primeira reunião. CAPÍTULO II – DAS 

ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA - Art. 5º - São atribuições do Presidente: I - 

representar e dirigir a administração do Tribunal; II - velar pelas prerrogativas do 

Tribunal, cumprindo e fazendo cumprir este Regimento; III - superintender os 

serviços do Tribunal, expedindo os atos normativos e as ordens para o seu regular 

funcionamento; IV - convocar e presidir as sessões; V - proferir voto de quantidade 

e, em caso de empate, voto de qualidade; VI - convocar juízes suplentes quando 

necessário; VII - solicitar à Comissão Executiva da IPIB, quando houver vacância, 

a escolha de novos membros para completarem o mandato vago (art. 13). Art. 6°. 

O Presidente do Tribunal terá, nas sessões, assento especial no centro da mesa. 

O julgador mais idoso ocupará, na bancada, a primeira cadeira à direita; seu 

imediato, à esquerda, seguindo-se assim, alternada e sucessivamente, na ordem 

decrescente de idade. Art. 7º. Ao Vice-Presidente incumbe substituir o Presidente 

nas ausências e impedimentos eventuais. CAPÍTULO III - DA MANUTENÇÃO DA 

ORDEM NO TRIBUNAL – Art. 8º - O Presidente poderá ordenar a retirada de 

pessoas que estejam perturbando a ordem no recinto do julgamento, e suspender 

a sessão enquanto a ordem não for restabelecida. Art. 9º - Sempre que tiver 

conhecimento de desacato ou desobediência à ordem emanada do Tribunal, ou de 

desrespeito a qualquer de seus membros, o Presidente adotará as medidas 

necessárias para a instauração de medida disciplinar contra os infratores. TÍTULO 

II – DOS JUÍZES – CAPÍTULO I – DA NOMEAÇÃO, DO COMPROMISSO, DA 

POSSE E DO EXERCÍCIO - Art. 10. A eleição para o cargo de Juiz do Tribunal 

Eclesiástico deverá obedecer aos seguintes critérios: I - A Comissão Executiva da 

Assembleia Geral da IPIB apresentará à Assembleia Geral uma lista composta de 

12 nomes, sendo 6 ministros e 6 presbíteros, dentre os indicados pelos 

presbitérios (limitados a dois candidatos), sendo um ministro e um presbítero e por 

outros nomes de ministros e presbíteros que se candidatarem no prazo 



estabelecido no edital; II - Tanto os indicados quanto os candidatos deverão 

possuir notório conhecimento da legislação da IPI do Brasil; apresentar cartas de 

recomendação de seus respectivos concílios e ser íntegro, bem conceituado e de 

comprovada piedade e consagração; III - Homologadas as candidaturas pela 

Comissão Executiva da AG, os nomes serão incluídos na lista final a ser 

submetida à Assembleia Geral para votação. Art. 11 - Serão declarados eleitos os 

que, em cada classe (ministro ou presbítero), obtiverem a maioria simples dos 

votos, os quais tomarão posse na mesma ocasião em que forem empossadas as 

comissões designadas pela Comissão Executiva da Assembleia Geral para nova 

gestão. § 1º - Dentre os não eleitos, os dois mais votados de cada classe serão os 

suplentes, que tomarão posse na mesma ocasião prevista no caput. § 2º - No ato 

da posse, os juízes prestarão o seguinte compromisso: “Prometo buscar 

permanentemente a direção de Deus para, com humildade e 

responsabilidade, exercer as funções de juiz da Igreja de Cristo”. Art. 12 - A 

duração do mandato dos integrantes do Tribunal será coincidente com a do 

mandato da Diretoria da Assembleia Geral. Parágrafo único - É vedado aos 

juízes do Tribunal o exercício de mais de dois mandatos consecutivos, podendo 

ser reconduzidos após o lapso de um mandato. Art. 13 - Em caso de vacância, 

assumirá o mandato o suplente de sua classe mais votado para completar o 

mandato e assim sucessivamente. CAPÍTULO II - DOS IMPEDIMENTOS E DAS 

SUSPEIÇÕES – Art. 14 - São impedidos de participar do julgamento: I - o cônjuge 

e o parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau civil de qualquer dos 

integrantes da relação processual; II - os que participaram do julgamento no 

concílio inferior; III - os que serviram de procurador ou testemunha; IV - os que 

tiverem se ausentado das sessões sem prévio consentimento do Tribunal. Art. 15 

- São suspeitos os que: I - tiverem qualquer interesse direto e pessoal na decisão 

da causa; II - estiverem comprovadamente incompatibilizados com qualquer dos 

integrantes da relação processual; III - houverem manifestado a estranhos sua 

opinião sobre o mérito da causa. Parágrafo único - A declaração e a arguição de 

impedimento e de suspeição serão processadas na forma estabelecida nos artigos 

76 e 77 deste Regimento. CAPÍTULO III – DO QUORUM, DAS CONVOCAÇÕES 



E DAS VINCULAÇÕES - Art. 16 - O quorum para a instalação da sessão de 

julgamento é de cinco juízes, e se necessário para completá-lo, serão convocados 

os suplentes, respeitada a ordem decrescente de idade. Art. 17 - Os integrantes 

do Tribunal não ficam vinculados aos feitos distribuídos durante o respectivo 

mandato, salvo os com julgamento já iniciado e suspenso ou interrompido por 

qualquer motivo. TÍTULO III - DAS SESSÕES DE JULGAMENTO, SUA 

PRESIDÊNCIA E REGISTRO EM ATA - CAPÍTULO I- DAS SESSÕES - Art. 18 - 

As sessões serão convocadas pelo secretário, mediante ordem do Presidente, 

sempre que houver um número considerável de feitos aptos a serem julgados; 

devendo constar da convocação a data, o local e o horário de início da sessão e a 

pauta de julgamentos. Art. 19 - Na hora designada, o Presidente, assumindo sua 

cadeira e assegurando-se da existência de quorum, declarará aberta a sessão. 

Parágrafo único - As sessões serão iniciadas e encerradas com oração. Art. 20 - 

As sessões serão públicas, exceto quando houver necessidade de preservar 

direito à intimidade de alguma testemunha ou de qualquer dos integrantes da 

relação processual; hipótese em que só poderão permanecer no recinto os 

procuradores e funcionários em serviço. Art. 21 - Lida e aprovada a ata da sessão 

anterior, passará o Tribunal a deliberar segundo a pauta. Parágrafo Único - Em 

sendo a última sessão da legislatura a ata será aprovada na própria sessão. 

CAPÍTULO II - DA PRESIDÊNCIA DAS SESSÕES - Art. 22 - Compete ao 

Presidente da sessão: I - organizar a pauta de julgamento; II - dirigir os trabalhos, 

sem permitir interrupções e o uso da palavra a quem não a houver obtido; III - 

manter a ordem, regular as discussões e debates, encaminhar votações, apurar 

votos e proclamar resultados; IV - convocar suplentes quando necessário; V - 

exigir o cumprimento dos atos necessários ao regular funcionamento das sessões 

e execução de suas determinações. CAPÍTULO III - DA ATA- Art. 23 - Do que 

ocorrer nas sessões o secretário lavrará ata circunstanciada, que será lida, 

discutida, emendada, se for o caso, e votada na sessão seguinte imediata, 

observando-se o parágrafo único do artigo 21, assinando-a com todos os juízes 

que participaram da sessão. Parágrafo Único - A ata mencionará: I - a data e a 

hora de abertura e do encerramento da sessão; II - quem presidiu os trabalhos; III 



- o nome dos julgadores presentes, pela ordem decrescente de idade; IV - os 

processos julgados, sua natureza e número de ordem, o nome do Relator e os 

nomes dos demais juízes presentes e das partes, o resultado da votação e o que 

mais ocorrer; V - o teor do que houver requerido qualquer dos presentes e a 

decisão a respeito proferida pelo Presidente. Art. 24 - O erro material contido em 

ata poderá ser corrigido de ofício, ou mediante reclamação do interessado, no 

prazo de dois dias úteis a partir da sua aprovação, em petição dirigida ao 

Presidente do Tribunal. Parágrafo único - Não se admitirá a reclamação quando 

o propósito for a modificação do julgado. Art. 25 - Ao receber a petição do serviço 

de protocolo o encarregado da ata a levará a despacho, no mesmo dia, com sua 

informação. Art. 26 - Se o pedido for acolhido, far-se-á a retificação da ata e nova 

publicação. Art. 27 - A decisão que julgar a reclamação será irrecorrível. LIVRO II- 

TÍTULO I - DAS ATRIBUIÇÕES DO TRIBUNAL E DA RECEPÇÃO E 

ENCAMINHAMENTO DE FEITOS. CAPÍTULO I - DAS ATRIBUIÇÕES DO 

TRIBUNAL. Art. 28 - Compete ao Tribunal Eclesiástico: I - processar e julgar os 

Sínodos; II - julgar em grau de recurso as decisões dos Sínodos; III - julgar 

pedidos de revisão de suas decisões; IV - julgar pedidos de reabilitação, quando 

tenha aplicado a sanção disciplinar como órgão de única ou última instância; V - 

julgar membros do Tribunal, da Diretoria e da Comissão Executiva da Assembleia 

Geral da IPIB por falta disciplinar cometida no exercício da função. CAPÍTULO II - 

DO USO DO CORREIO ELETRÔNICO - Art. 29. Fica autorizado o uso de correio 

eletrônico, devidamente assinado, em formato PDF ou similar, para o 

encaminhamento de petições ao Tribunal. Parágrafo único - Somente terão 

validade as petições recebidas pela Secretaria Geral da IPIB. Art. 30. As petições 

transmitidas deverão conter o nome, a assinatura e a procuração, se ainda não 

juntada aos autos. Art. 31. Quem fizer uso do sistema de transmissão fica 

responsável pela qualidade e fidelidade do material. CAPÍTULO III - DO 

PROTOCOLO, DO REGISTRO E DA AUTUAÇÃO DOS FEITOS - Art. 32. O 

serviço de protocolo do Tribunal será o mesmo da Secretaria Geral da IPIB. Art. 

33. As petições e os autos de processos serão registrados e autuados no 

protocolo no mesmo dia do recebimento. § 1° - O registro dos processos far-se-á, 



após verificação de competência, em numeração sequencial contínua, observada 

a ordem de apresentação. § 2° - Deverão integrar o registro, entre outros, os 

dados referentes ao número do protocolo, origem, tipo e número do procedimento 

originário e nomes das partes e de seus procuradores. § 3° - Quando não se tratar 

de feito da competência do Tribunal, o Presidente determinará o seu 

encaminhamento ao concílio competente. Art. 34. A autuação será realizada 

conforme regras do art. 29, I, do Código Disciplinar, com as devidas adaptações. 

CAPÍTULO IV - DA DISTRIBUIÇÃO E PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES - 

Art. 35 - Os feitos serão distribuídos conforme a ordem de entrada e registro em 

livro próprio, do qual constarão o número do processo, nomes dos interessados e 

de seus procuradores, Relator sorteado e data da distribuição. Art. 36 - Depois de 

numerados segundo a ordem em que forem apresentados, serão distribuídos aos 

relatores conforme ordem decrescente de idade. Parágrafo único - Em caso de 

impedimento ou suspeição do Relator escolhido, nova distribuição será realizada, 

consoante a ordem decrescente de idade entre os suplentes do Tribunal. Art. 37 - 

Os autos, após a distribuição, serão encaminhados imediatamente ao Relator, 

mediante termo de conclusão datado e assinado pelo secretário. TÍTULO II - DA 

RELATORIA E DA ATUAÇÃO DE PROCURADORES PERANTE O TRIBUNAL - 

CAPÍTULO I - DO RELATOR - Art. 38 - Compete ao Relator: I - relatar os 

processos que lhe forem distribuídos; II - decidir e executar as diligências 

necessárias ao julgamento; III - funcionar como Juiz instrutor da causa nos 

processos da competência originária do Tribunal, podendo delegar sua 

competência para colher as provas ao Concílio onde devam ser produzidas; IV - 

pedir dia para julgamento; V - homologar desistências de recursos, comunicando o 

fato aos demais juízes. Art. 39 - O prazo para o exame do feito pelo Relator é de 

sessenta dias, findos os quais deverá pedir dia para julgamento, salvo se 

necessária alguma diligência. CAPÍTULO II - DOS PROCURADORES PERANTE 

O TRIBUNAL - Art. 40 - Em qualquer processo seus integrantes podem ser 

representados por procuradores evangélicos, se possível de tradição reformada. 

Parágrafo único - Ao protocolar pedido de juntada de instrumento de mandato, o 

procurador informará seu endereço eletrônico (e-mail) e será cientificado de que 



das decisões da corte será intimado somente por meio dessa via. TÍTULO III - DO 

JULGAMENTO. CAPÍTULO I - DA PAUTA DE JULGAMENTO E SUA 

PUBLICAÇÃO - Art. 41 - Para cada sessão será elaborada uma pauta de 

julgamento, observada a antiguidade dos feitos, contada da data do respectivo 

recebimento no Tribunal. Art. 42 - As pautas serão encaminhadas aos juízes e 

procuradores das partes mediante correio eletrônico (e-mail), com antecedência 

mínima de quinze dias. Art. 43 - A pauta identificará o feito a ser julgado e 

mencionará o nome das partes, sua posição no processo, os respectivos 

procuradores, e o Relator. Art. 44 - Junto com a pauta a Secretaria do Tribunal 

enviará aos juízes: a) No caso de feito de competência originária, cópia da 

denúncia ou queixa e da decisão que instaurou o processo de ofício; b) No caso 

de recurso, cópia da decisão recorrida e das razões e contrarrazões de recurso; c) 

No caso de revisão e de reabilitação, cópia dos respectivos requerimentos e das 

decisões punitivas. CAPÍTULO II - DO RELATÓRIO E DA SUSTENTAÇÃO 

ORAL - Art. 45.- Aberta a sessão, lida e aprovada a ata da sessão anterior, 

segue-se a fase dos julgamentos, de acordo com a ordem estabelecida na pauta. 

Art. 46 - Anunciado o feito a ser julgado, o Relator fará a exposição dos pontos 

controvertidos, e em seguida o Presidente colocará o relatório em discussão para 

eventuais pedidos de esclarecimento dos demais juízes, e debates orais das 

partes. Art. 47 - As partes poderão sustentar oralmente suas conclusões, no prazo 

improrrogável de trinta minutos nos casos de processo disciplinar, e em quinze 

minutos nos demais casos; não sendo admissível aparte. §1º - Ao faltarem dois 

minutos para a expiração do prazo da sustentação oral, o Presidente comunicará 

o fato ao orador. §2º - Se houver desobediência, o Presidente fará soar a 

campainha e interromperá o discurso; se a desobediência aliar-se a qualquer 

palavra ou gesto desrespeitoso do ocupante da tribuna, o Presidente determinará 

sua imediata retirada da sala de sessão (art. 8º e 9º). Art. 48 - O Presidente 

chamará à ordem o orador quando se utilizar do tempo destinado à sustentação 

oral para discorrer sobre assuntos impertinentes ou constrangedores para o 

Tribunal ou para a IPIB, ou quando fizer uso de linguagem inconveniente ou 

insultuosa. § 1° - Se houver desobediência, o Presidente cassará a palavra do 



orador e procederá na forma prevista na parte final do parágrafo segundo do artigo 

anterior. § 2° - Não se reputa impertinente a crítica em termos elevados ao 

Tribunal ou a IPIB, nem injuriosa a simples denúncia, em linguagem comedida, de 

fatos que, no entendimento do orador, possam ter prejudicado o reconhecimento 

do direito ou influído ruinosamente no desenvolvimento normal do processo. 

CAPÍTULO III - DA DISCUSSÃO DA CAUSA E DA VOTAÇÃO - Art. 49 - Em 

qualquer fase do julgamento poderão os juízes pedir esclarecimentos sobre fatos 

e circunstâncias pertinentes à matéria em debate. Art.50 - O Tribunal poderá 

converter o julgamento em diligência para esclarecimentos ou produção de 

provas. Art. 51 - Encerrada a fase dos debates, o Presidente concederá a palavra 

ao Relator para proferir seu voto, não podendo ser interrompido ou aparteado. § 1° 

- Proferido o voto do Relator ficará aberta a discussão para os juízes, que poderão 

fazer uso da palavra de acordo com a ordem decrescente de idade. § 2° - Depois 

do pronunciamento do último juiz a intervir na discussão, o Relator poderá usar da 

palavra para sustentar ou modificar suas conclusões. § 3° - Os juízes usarão da 

palavra sempre sem limitação de tempo, e nenhum se pronunciará sem que o 

Presidente lhe conceda a palavra, nem aparteará o que dela estiver fazendo uso, 

salvo expresso consentimento deste. § 4º - Na hipótese de diálogo generalizado 

na discussão, o Presidente apelará pela ordem e, em caso de tumulto, terá a 

faculdade de suspender temporariamente a sessão. Art. 52 - Encerrada a 

discussão, o Presidente tomará os votos na ordem decrescente de idade a partir 

do Relator. Os votos serão consignados, de modo resumido, na papeleta de 

julgamento constante dos autos. Parágrafo único - Não participará do julgamento 

o juiz que não tenha ouvido o relatório, salvo se manifestar que está habilitado a 

votar. CAPÍTULO IV - DA APURAÇÃO DOS VOTOS E DA PROCLAMAÇÃO DO 

RESULTADO DO JULGAMENTO - Art. 53 - As decisões serão tomadas por 

maioria de votos. Art. 54 - Quando o objeto do julgamento puder ser decomposto 

em questões distintas, cada uma delas será votada separadamente. Art. 55 - Se 

na votação da questão global, insuscetível de decomposição, ou das questões 

distintas, três ou mais opiniões se formarem, serão as soluções votadas duas a 

duas, de tal forma que a vencedora será posta em votação com as restantes, até 



se fixar, das duas últimas, a que constituirá a decisão. § 1° - A ordem dos 

confrontos constará de esquema previamente anunciado pelo Presidente. § 2° - 

No caso em que a maioria divergir quanto a detalhes da questão em julgamento, 

reputar-se-á decidido aquilo que obtiver apoio comum, desprezados os pontos de 

divergência dos votos vencedores. Art. 56 - Concluída a votação, o Presidente 

proclamará o resultado do julgamento, não podendo mais ser retirados ou 

modificados os votos. CAPÍTULO V - DAS QUESTÕES PRELIMINARES OU 

PREJUDICIAIS - Art. 57 - Qualquer questão de ordem, preliminar ou prejudicial, 

suscitada no julgamento, será decidida antes do mérito, salvo se com este for 

incompatível, hipótese em que não será conhecida. § 1° - Se a preliminar versar 

sobre nulidade suprível, o Tribunal converterá o julgamento em diligência. § 2° - 

Rejeitada a preliminar ou prejudicial, ou se com esta não for incompatível a 

apreciação do mérito, será discutida e julgada a matéria principal, sobre a qual 

também terão de pronunciar-se os vencidos na preliminar. § 3° - Se houver agravo 

retido, será julgado como preliminar do recurso principal. CAPÍTULO VI - DOS 

ACÓRDÃOS - Art. 58 - Os julgamentos do Tribunal serão redigidos em forma de 

acórdãos. Art. 59 - O acórdão será redigido pelo Relator e dele constarão a data 

da sessão, a espécie, o número do feito, o Concílio de origem, os nomes dos 

litigantes e dos juízes que participaram do julgamento. Parágrafo único - Constitui 

parte integrante do acórdão a respectiva ementa, na qual será indicado o princípio 

jurídico que houver orientado a decisão. Art. 60 - A fundamentação do acórdão 

será exclusivamente a que resultar vencedora, podendo o Relator consignar, 

entretanto, os fundamentos não acolhidos pela maioria. Parágrafo único - 

Vencido o Relator, será designado para redigir o acórdão aquele que primeiro 

proferiu voto vencedor. Art. 61 - Na impossibilidade de ser o acórdão redigido pelo 

Relator, deverá redigi-lo o juiz que imediatamente o seguiu na ordem de votação. 

Art. 62 - Se não houver votos a declarar, o acórdão será assinado pelos juízes 

que participaram da votação. Parágrafo único - Os juízes vencidos assinarão o 

acórdão e lançarão seus votos com os respectivos fundamentos. Art. 63 - O 

acórdão será conferido e assinado no prazo de trinta dias. Art. 64 - Lavrado e 

registrado o acórdão, serão as suas conclusões publicadas em O ESTANDARTE, 



quando aplicada pena de deposição ou de exclusão. § 1º - Ao aplicar pena de 

suspensão, o Tribunal poderá deliberar pela não publicação do respectivo 

acórdão. § 2º - Não se publicará acórdão que tenha aplicado pena de advertência. 

LIVRO III - TÍTULO I- DOS PROCEDIMENTOS - CAPÍTULO I - DO PROCESSO 

DISCIPLINAR - Art. 65 - Realizadas a distribuição (art.35) e a autuação (art.34), 

os autos do processo serão encaminhados ao Relator que determinará a citação 

do acusado - sendo Sínodo, na pessoa de seu presidente, para defender-se no 

prazo de dez dias úteis. § 1º - A ordem de citação (carta citatória ou mandado de 

citação) conterá todos os termos da acusação, bem como a informação de que o 

acusado poderá constituir procurador evangélico, se possível de tradição 

reformada, que será intimado dos atos processuais, sempre por correio eletrônico 

(e-mail). § 2º - Havendo revelia, será nomeado defensor dativo que apresentará 

defesa escrita em dez dias úteis, a contar da data em que tomar conhecimento da 

nomeação. Art. 66 - Recebida a defesa, o processo terá o seguinte curso, em 

sessão de julgamento : I - oitiva do acusado ou, sendo o caso, do Presidente do 

concílio acusado; II - Inquirição de testemunhas; III - alegações orais, pelo prazo 

de trinta minutos para cada integrante da relação processual, observadas as 

regras contidas nos artigos 47 a 48; IV - julgamento na forma prevista nos artigos 

51 e 52, e lavratura do acórdão, nos termos dos artigos 58 a 64. CAPÍTULO II - 

DO AGRAVO- Art. 67 - Ao receber os autos do processo, o Relator decidirá de 

imediato o agravo, ad referendum da Corte, mandará incluí-lo em pauta de 

julgamento e comunicará a decisão ao concílio de origem. § 1º - Na primeira 

sessão de julgamento que se seguir a essa decisão, a Corte julgará o recurso, 

observando a seguinte tramitação: I - leitura do relatório e voto preliminar de 

admissibilidade ou inadmissibilidade; II - alegações orais, pelo prazo de quinze 

minutos para cada integrante da relação processual, observadas as regras 

contidas nos artigos 47 a 48; III - voto de mérito do relator e julgamento na forma 

prevista nos artigos 51 e 52, e lavratura do acórdão, nos termos dos artigos 58 a 

64. § 2º - Caso o voto preliminar do relator seja pela inadmissibilidade do recurso, 

o Tribunal deverá decidir de imediato a questão por votação simples, após ouvir a 

defesa que terá dez minutos para apresentar suas razões. § 3º - Julgado 



inadmissível o recurso, ficam prejudicadas as demais fases do julgamento. 

CAPITULO III - DA APELAÇÃO - Art. 68 - Ao receber os autos de apelação, o 

Relator, no prazo de cinco dias úteis, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo quando 

houver risco de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao apelante, antes do 

julgamento do recurso, sendo relevante a sua fundamentação. Art. 69 - O 

julgamento da apelação obedecerá à seguinte ordem: I - leitura do relatório do 

relator e de seu voto preliminar de admissibilidade ou inadmissibilidade; II - 

alegações orais, pelo prazo de quinze minutos para cada integrante da relação 

processual, observadas as regras contidas nos artigos 47 a 48; III - voto de mérito 

do relator e julgamento na forma prevista nos artigos 51 e 52, e lavratura do 

acórdão, nos termos dos artigos 58 a 64. § 1º - Caso o voto preliminar do relator 

seja pela inadmissibilidade do recurso, o Tribunal deverá decidir de imediato a 

questão por votação simples, após ouvir a defesa que terá dez minutos para 

apresentar suas razões. § 2º - Julgando inadmissível o recurso, ficam 

prejudicadas as demais fases do julgamento. CAPÍTULO IV - DO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO - Art. 70 - Caberá recurso extraordinário, no prazo de quinze 

dias úteis, da decisão do Sínodo quando: a) a causa versar sobre matéria 

interpretativa de norma constitucional; b) os concílios inferiores deixarem de 

cumprir, no processo, leis ou resoluções da Assembleia Geral ou as contrariarem; 

c) houver divergência jurisprudencial dos concílios inferiores. § 1º - Nas hipóteses 

das letras “a” e “c” a decisão do Tribunal terá efeito vinculante nos concílios 

inferiores. § 2º - O processamento do recurso extraordinário será idêntico ao da 

apelação. CAPÍTULO V - DO RECURSO DE OFÍCIO - Art. 71 - Caberá recurso 

de ofício de decisão do Sínodo no caso de dissolução disciplinar de concílio. 

Parágrafo único - o processamento do recurso de ofício será idêntico ao da 

apelação. CAPÍTULO VI - DA REVISÃO - Art. 72 - Caberá revisão quando, 

baseado em novas provas, o sentenciado requerer ao Tribunal novo julgamento. 

Parágrafo único - o processamento da revisão será idêntico ao da apelação. 

CAPÍTULO VII - DA REABILITAÇÃO - Art.73 - Quem tenha sido disciplinado pelo 

Tribunal poderá requerer reabilitação, desde que apresente suficientes provas de 

arrependimento e testemunho satisfatório, depois de prazo razoável, sendo 



indispensável a apresentação de relatório do Concílio de origem. Art.74 - A 

reabilitação de oficiais excluídos não os restaura aos ofícios anteriores. Art. 75 - A 

reabilitação do ministro será gradativa: admissão à Santa Ceia, licença para 

pregar e reintegração no ministério. § 1º - A reabilitação dependerá de prazo 

considerável, procedimento exemplar e pronunciamento favorável da igreja em 

que estiver arrolado. § 2º - o processamento da reabilitação será idêntico ao da 

apelação. CAPÍTULO VIII - DOS INCIDENTES DE SUSPEIÇÃO E DE 

IMPEDIMENTO - Art. 76 - O Relator que se considerar suspeito ou impedido fará 

a declaração por despacho nos autos, devolvendo-os à Secretaria. § 1º - A 

suspeição e o impedimento do juiz que funcionar como vogal serão declarados 

verbalmente no julgamento e registrados em ata. § 2º - Suspeito ou impedido: I - o 

Relator, o feito será redistribuído; II - o vogal, o Presidente da sessão de 

julgamento convocará suplente, se necessário para completar o quorum. Art. 77 - 

Se o juiz não se manifestar na forma do artigo anterior, a parte interessada, 

apresentando desde logo as provas de suas alegações, poderá arguir o 

impedimento ou a suspeição: I - do Relator, no prazo de cinco dias úteis da data 

em que tomou conhecimento da distribuição ou do fato determinante do 

impedimento ou da suspeição; II - do vogal, oralmente, logo que anunciado o 

julgamento da causa, sob pena de preclusão. § 1º - O suscitado terá o prazo de 

cinco dias úteis para manifestar-se, podendo produzir provas; § 2º - Se aceitar a 

arguição, observar-se-á o contido nos parágrafos do artigo anterior. Caso 

contrário, o Tribunal examinará as provas apresentadas e decidirá a respeito, 

descabendo qualquer recurso dessa decisão. LIVRO IV - TÍTULO ÚNICO - DA 

ALTERAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DESTE REGIMENTO E DAS DISPOSIÇÕES 

FINAIS E TRANSITÓRIAS - CAPÍTULO I – DA ALTERAÇÃO E DA 

INTERPRETAÇÃO DESTE REGIMENTO - Art. 78 - As alterações deste 

Regimento serão feitas mediante emendas regimentais. Parágrafo único - 

Qualquer juiz poderá propor a alteração deste Regimento, mediante proposta 

escrita e articulada, que será previamente examinada pelo Tribunal e 

encaminhada à Assembleia Geral da IPIB. Art. 79 - Cabe ao Tribunal interpretar 

este Regimento, por provocação de qualquer de seus membros. Parágrafo único 



- O Tribunal, se necessária a interpretação, editará ato interpretativo sob a forma 

de resolução, com caráter vinculante. Art. 80 - As alterações a este Regimento 

entrarão em vigor na data de sua publicação pela Assembleia Geral da IPIB. 

CAPÍTULO II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS - Art. 81 – A 

Comissão Executiva da IPIB destinará verba anual para as despesas de 

funcionamento do Tribunal. Art. 82 - A Comissão Executiva da IPIB editará 

normas específicas, de caráter transitório, para a escolha dos juízes que 

integrarão o Tribunal durante o mandato da atual gestão. Art. 83 - O Tribunal fará 

publicar, anualmente, em O ESTANDARTE, dados estatísticos sobre seus 

trabalhos. Art. 84 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Tribunal. Art. 85 - 

Após ser aprovado pela Assembleia Geral da IPIB, este Regimento entrará em 

vigor, depois de ser promulgada a Constituição da IPIB e publicado em O 

ESTANDARTE. O presente Regimento passará ainda, por revisão ortográfica, 

gramatical e documental para posterior publicação. AG 31/17 Comissão de 

Reforma dos Textos Legais, solicitando extensão de prazo para entrega de 

Relatório de Modelo de Estatuto e Regimento da AG, decide: que a Assembleia 

Geral delegue poderes para a sua COMEX para que aprove as propostas dos 

referidos modelos que serão elaboradas de forma criteriosa pela Comissão; AG 

32/17 Comissão de Reforma dos Textos Legais, solicitando nomeação de 

comissão para tratar do Código de Ética Pastoral e Transição Pastoral, decide: 

Nomear uma comissão para tratar do Código de Ética Pastoral e Transição 

Pastoral. HORÁRIO REGIMENTAL: Decide-se prorrogar o horário regimental até 

o término da matéria. DECISÕES: AG 33/17 Comissão de Reforma dos Textos 

Legais, apresentando parecer sobre consulta do Sínodo Sudoeste Paulista 

referente à Licenciatura de Candidatos ao Ministério da Palavra e dos 

Sacramentos, decide: que prevaleça o artigo 56 §1º da LC no tocante a 

Licenciatura de Candidatos ao Ministério da Palavra e dos Sacramentos, que 

estabelece que o tempo da licenciatura começa a fruir a partir da reunião do 

Presbitério em que foi decidida, não sendo necessárias demais formalidades. 

Nomeação da Comissão para tratar do Código de Ética Pastoral e Transição 

Pastoral: Rev. Esny Cerene, Rev. Paulo César Monteiro, Presb. Omar Augusto 



Leite Melo. SUSPENSÃO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 18h para o 

jantar. REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi reiniciada às 20h00. DECISÕES: 

Livro de Atas do Sínodo Minas Gerais, decide: Aprovar com as seguintes 

observações: 1) Nos documentos de número 01 a 03 da página nº 4, verificou-se 

que não há registro de especificação de qual presbitério originou. 2) Documento 

06 da página nº 5, não há clareza referente ao tipo de informação apresentada, 

sobre o livro de atas do Sínodo no que diz respeito ao parecer de como foi 

aprovado pela AG; 3) Não consta na página nº 6 referente ao parecer no livro de 

atos e atas do Presbitério Sudoeste de Minas, as providências quanto à 

transferência do pastor sem a sessão privativa. 4) As margens não obedecem ao 

padrão conforme as normas de elaboração de atas e não há necessidade de 

cabeçalho timbrado em todas as páginas. 5) que o livro de atas do ano de 2017 

seja entregue à COMEX no prazo de 60 dias; Livro de atas do Sínodo Rev. 

Jonas Dias Martins, decide: Aprovar com as seguintes observações: 1) Não 

consta o número do livro de ata na capa e nos termos de abertura e 

encerramento; 2) Na capa do livro consta os anos 2015 e 2016, sendo que no 

Termo de Abertura e Encerramento constam 2013 e 2014. 3) Não consta em 

todas as atas os nomes de quem preside e de quem secretaria às reuniões; 4) Na 

Ata da 3ª reunião ordinária, pág. 2, não registra as ausências do 1º Secretário e do 

Secretário executivo; 5) Ainda na Ata da 3ª reunião ordinária, quando da eleição 

da nova diretoria do Sínodo, a) não há registro de “Ata da Sessão de Abertura e 

Instalação”; b) não consta a ausência do Secretário Executivo, Rev. Marcelo 

Moya, como observado acima, sendo que o mesmo entrou com documento 

renunciando ao cargo de Secretário Executivo, documento este registrado após a 

eleição, quando um novo Secretário Executivo já havia sido eleito; c) Não há 

registro da 1ª Sessão; d) a ata pressupõe que a reunião toda foi secretariada por 

um secretário, sendo outro que assina a ata; 6) Ata 4ª reunião ordinária: a) pág. 9: 

não constam as ausências do vice-presidente, secretário executivo e 1º secretário; 

b) Pág. 11: na aprovação do livro da tesouraria não constam as observações 

feitas, registrando apenas “livro aprovado com as devidas observações”; c) Pág. 

12: não constam as observações feitas e aprovadas nos livros de Atas e Atos dos 



Presbitérios Paranaense e Norte do Paraná; 7) 5ª reunião extraordinária: a) Onde 

se lê “Ata da 5ª reunião extraordinária”, o correto é: “Ata da 1ª reunião 

extraordinária”; b) Não consta a presença ou ausência do 1º secretário; c) Pág. 16: 

abreviado nome do Presbítero Edgard J.C. Menezes, e seu nome, assim como o 

nome de Presb. Joás dos Santos Silva Jr. deveriam constar acima, como “outras 

presenças”; d) Nas páginas 17 e 18, há espaços em branco; Livro do Sínodo 

Norte Paulistano, decide: Aprovar com as seguintes observações: a) Na página 

08 o Sínodo observa a ausência de Atas do ano de 2013 do Presbitério da 

Freguesia, mas não relata que providências foram tomadas. b) Nas páginas 11, 

20,21 e 25 faltam assinaturas do Vice-presidente, secretário e secretário 

executivo. Considerando que o Sínodo Norte Paulistano decidiu dissolver o 

Presbitério de Santana, o referido concílio também perderá a condição mínima 

para se manter como Sínodo da IPI do Brasil de acordo com o Art. 136 da Lei 

Complementar/2017, decide: 1) dissolver eclesiasticamente o Sínodo Norte 

Paulistano e realizar o remanejamento de seus presbitérios remanescentes em 

outros Sínodos; 2) que a COMEX dê os passos necessários para o encerramento 

da personalidade jurídica do Presbitério Santana, inscrito no CNPJ 

38.895.694/0001-45, com sede na Rua Abel de Araújo, 6 Santana, CEP 02.451-

010 São Paulo/SP e do Sínodo Norte Paulistano, inscrito no CNPJ 

08.815.266.0001-02, com sede na Rua Dr. Inácio Proença de Gouveia, 42 – Casa 

Verde, São Paulo/SP. Diante desta decisão, o presidente, Rev. Áureo chama a 

assembleia para um momento de oração pela Igreja Presbiteriana Independente 

do Brasil. DECISÕES: Livro De Atas do Sínodo Meridional, decide: Aprovar 

com as seguintes observações: 1) Não consta o número do livro nos termos de 

abertura, encerramento e capa; 2) Ata número 1. Estranha-se o fato de o 

secretário executivo ser eleito sem ter sido mencionado como representante de 

um dos presbitérios e nem constar como estando presente à reunião; 3) Ata 

número 1, página 5 e ata número 2 página 11, faltam assinaturas dos seguintes 

membros da diretoria presentes à reunião: Rev. Giuliano Roberto Silva, Rev. Israel 

Marcos da Silva, vice-presidente e 2º secretário respectivamente. 4) Ata número 2 

página 10 consta “Nomeação dos representantes do Sínodo na COMEX da AG/ 



IPIB”. A comissão entende que constitucionalmente o termo correto é eleição e 

não nomeação. 5) Ata número 2 consta entrada de documentos, entretanto, não 

consta, ainda que resumidamente o teor dos mesmos, fato observado pelo próprio 

Sínodo em relação a um de seus Presbitérios; 6) Estranha-se o fato de a 

comissão para exame de contas da tesouraria referente ano de 2015 não 

apresentar parecer por falta de documentos comprovantes de receita, fato que já 

ocorrera no ano de 2014; 7) Não consta ata da reunião ordinária de 2017; 

Comissão Especial de Análise de Relatórios II – Ministério da Educação: AG. 

10/17 - Ministério da Educação, encaminhando relatório da Secretaria de 

Educação Cristã, decide: 1. Acolher o relatório, ressaltando os significativos 

avanços da IPIB nesta área; 2. Recomendar que a IPIB dê prioridade no 

investimento nesta Secretaria, tendo em vista a relevância da educação cristã na 

vida da igreja, com a dotação de verbas significativas que possibilite a ampliação 

do trabalho; 3. Como sugestão, a Comissão assim se expressa: a) Que seja 

estabelecido um rol de pessoas voluntárias e capacitadas para compor um grupo 

de colaboração na autoria das lições, envolvendo pessoas de destaque em cada 

um dos assuntos a serem tratados nas futuras edições dos materiais de estudo; b) 

Que se invista numa plataforma digital do material impresso, a fim de que 

subsídios didáticos e outras ferramentas sejam disponibilizadas às igreja como 

complemento aos estudos impressos; c) Que seja priorizada a continuidade dos 

cursos de formação de professores, nas mais diferentes áreas, visando ao 

aperfeiçoamento e instrumentalização das pessoas envolvidas nas igrejas locais; 

d) Que sejam implementadas ações de marketing efetivas e profissionais no 

âmbito da igreja nacional, a fim de divulgar o material que já está disponível e 

fomentar o interesse das igrejas dos materiais que serão lançados; e) Promover, 

em âmbito nacional, um levantamento junto às igrejas locais para se descobrir o 

material que vem sendo utilizado por elas, além de promover canal de 

comunicação que possibilite que as lideranças informem temas de interesse para 

a produção de novos materiais, além de inventariar a satisfação daquelas que têm 

utilizado os materiais produzidos pela igreja; AG 18/17 Ministério da Educação, 

encaminhando relatório de atividades da Secretaria de Música e Liturgia, decide: 



que se acolha o relatório e esclarece que, após ouvir o Rev. Giovanni Alecrim, 

ficaram claras as dificuldades encontradas por esta Secretaria no que diz respeito 

ao Hinário Cantai Todos os Povos, especialmente quanto às questões atinentes a 

direitos autorais. Ademais, requer seja aprovada a proposta da Secretaria de 

Música e Liturgia que envolve a nomeação de uma comissão que seja composta 

pelo Ministro da Educação, o Secretário de Música e Liturgia, um representante da 

Fundação Eduardo Carlos Pereira e um da FATIPI a fim de se apresentar um 

estudo de viabilização de criação de uma Faculdade de Música da IPIB que 

contribua com a formação e o desenvolvimento musical das nossas igrejas e que 

o referido projeto seja apresentado à COMEX/AG no prazo de um ano e, 

posteriormente, apresentado à Assembleia Geral da IPIB; AG 19/17 Ministério da 

Educação, encaminhando relatório de atividades da Secretaria de Educação 

Teológica, decide: a) Acolher o Relatório da Secretaria de Educação Teológica; b) 

Considerando o êxito da IPIB na implementação do Curso Livre de Teologia na 

Modalidade EAD e o adiantado processo de credenciamento do Curso Superior de 

Teologia da FATIPI no sistema EAD junto ao MEC, seja feito investimento em 

Marketing dos referidos cursos tanto entre as nossas igrejas locais quanto às 

demais denominações, a fim de oferecer o curso como uma alternativa de 

formação teológica de tradição reformada oferecida por uma igreja centenária; c) 

O Secretário de Educação Teológica seja também membro da Fundação Eduardo 

Carlos Pereira; d) Sejam tomadas as providências necessárias para a 

implementação, nas dependências da FATIPI, de uma sala de reuniões com 

equipamentos e serviços adequados para a realização de teleconferências; Livro 

de Atas e Atos da Comex, decide: Aprovar com as seguintes observações: 

conteúdo:1. Ratificar as observações feitas nos itens 3, 4, 5 e 6 do item A, como 

exposto anteriormente; 2. Com respeito às nomeações para a representação da 

IPI do Brasil em entidades e organismos (tais como CESE, Aipral, Clai Brasil, 

Missão Caiuá, CMIR, ACEB, entre outros), conforme constou em várias atas, a 

Comissão sugere que os representantes encaminhem seus relatórios à Secretaria 

Geral informando sobre as atividades que desempenham na representação da 

Igreja e que tais relatórios sejam apreciados na Comex da AG; forma: 1. Falta a 



assinatura do Rev. Agnaldo Pereira Gomes em todas as atas; 2. O presbítero Luiz 

Carlos Morosini assinou as atas 52, 55, 57 e 59 sendo que estava ausente das 

reuniões; 3. O presbítero Djalma Bastos César assinou as atas 53 e 55 sendo que 

estava ausente. 4. O Rev. Áureo Rodrigues Oliveira assinou a ata 58 sendo que 

estava ausente. 5. Na ata 58, página 76, registrou-se dois votos de pesares 

citando nomes incompletos: Edna (Gilberto) e Irene (Márcio Pereira). 6. Na ata 60, 

página 90, registrou-se o voto de pesar citando o nome incompleto da Revª. 

Andreza, do Presbitério ABC. 7. Nas páginas 50 e 51, ata da 56ª reunião, e nas 

páginas 74 a 76, da 58ª reunião, foram inseridas tabelas, sendo que as normas de 

elaboração de atas recomendam que somente sejam transcritas as súmulas das 

deliberações, sem se referirem às propostas (Art. 10 das Normas). 8. A Comissão 

sugere que sempre que houver referência a valores financeiros os mesmos sejam 

escritos por extenso, entre parênteses; AG 07/17 Secretaria Geral, apresentando 

relatório da Comex da IPI do Brasil, decide: 1. Quanto aos documentos 10,11/15, 

discutidos na 9ª AG em Salvador, com referência ao batismo por aspersão como 

única prática adotada pela IPI do Brasil, que o teor da decisão seja enviado a 

todos os presbitérios e não somente aos dos sínodos solicitantes; 2. Quanto ao 

documento 12/15 sobre o pedido de desmembramento do Sínodo Nordeste e 

deixado sobre a mesa para ser discutido na próxima AG, observamos que o 

mesmo deve ser analisado nesta Assembleia Geral; 3. Quanto a decisão da 54ª 

Comex, item 2.3.3, sobre a aprovação de atas por meio eletrônico, conforme 

descrição que consta no livro de atas, a ser homologada nesta AG, que não seja 

homologada e que seja encaminhada para a Comissão que irá reformular as 

normas de elaboração de atas; 4. Quanto a decisão da 58ª Comex, item 2.6.1, 

sobre tornar a Revista Vida & Caminho órgão oficial da IPI do Brasil, que não seja 

homologada pois a igreja já possui um órgão oficial que é o jornal O Estandarte. 

Sugerimos então que a mesma seja órgão oficial da Secretaria da Família; 5. 

Quanto a decisão da 58ª Comex, item 2.6.5, sobre o Orçamento 2017, em face do 

que constou na página 76, item b, da ata desta reunião, in verbis, “Que o 

tesoureiro apresente um corte no orçamento de no mínimo R$ 100 mil”, que se 

registre na próxima ata da Comex que o corte será no orçamento de 2017; 6. 



Recomendação para administração do Acampamento Cristo é Vida produza o 

termo de voluntariado para o Rev. Rubens Renato e o Presb. Carlos. 

ENCERRAMENTO: A 1ª sessão foi encerrada às 23h12, com oração pelo Presb. 

Josias Pereira. Para constar, eu, Rev. Marcos Nunes da Silva, 1º secretário, lavrei 

a presente ata e a assino juntamente com os demais membros da diretoria 

presentes a esta sessão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DA SEGUNDA SESSÃO DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

GERAL  

DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL 

 

DATA, HORA E LOCAL: 07 de julho de 2017, às 8h, no auditório do Hotel Golden 

Park, Rod. José Ermírio de Morais, S/N, Sorocaba, SP. PRESIDENTE: Rev. Áureo 

Rodrigues Oliveira. SECRETÁRIO: Rev. Marcos Nunes da Silva. 

REPRESENTAÇÃO SINODAL: SÍNODO BORDA DO CAMPO: Presbitério ABC: 

Revs.: Pedro Teixeira Fiho e Ricardo José Bento. Presbitério Ipiranga: Revs.: 

Alessandro Ritcher e Esny Cerene Soares; Presbs.: Moisés Barboza e Ricardo 

Heumuth Bendetti. Presbitério Litoral Paulista: Rev. Paulo José de Carvalho 

Pires e Presb. João Batista Ribeiro de Barros. SÍNODO BRASIL CENTRAL: 

Presbitério Brasil Central: Revs. Cesar Soria de Anunciação. Presbitério 

Distrito Federal: Revs.: Ézio Martins de Lima e João Batista Dias. Presbs.: Nilton 

Alves Rabelo e Osmar Pereira Braga. Presbitério Luziânia: Revs.: Jean Carlos 

da Silva e Paulo Roberto Roriz Meireles. Presbitério Mato Grosso: Rev. José 

Drailton da Silva e Presb. Josir de Mattos. Presbitério Rondônia: Rev. Joaquim 



Francisco Ribeiro Neto e Presb. Eduardo Mutsuo Tomiyoshi. SÍNODO REV. 

JONAS DIAS MARTINS: Presbitério Londrina: Revs.: Daniel Zemuner Barbosa 

e Paulo Roberto Palhão; Presb.: Odilon Alexandre Silveira Marques Pereira e 

Presbª. Sônia Regina Machado dos Santos; Presbitério Norte do Paraná: Revs.: 

Reinaldo Almeida dos Santos e Renato Luís Reis; Presbs.: Eder Luiz Ventura da 

Silva e Moacir Enos Rosa; Presbitério Paranaense: Revs.: Ézio Silveira 

Bittencourt e Romio da Silva Cardoso; Presbs.: Fernando Tavares e Márcio 

Camargo. SÍNODO MERIDIONAL: Presbitério Catarinense: Revs.: Fábio 

Tavares Ribeiro e Roberto Monteiro Buriti; Presbs.: Antenor Rivaldo da Silva Netto 

e Marcos Romano Prado; Presbitério dos Campos Gerais: Revs.: Carlos Andrey 

Pulim Oliveira e Celso Manuel Machado; Presb. André Trevisan Gabardo; 

Presbitério Grande Florianópolis: Revs.: Admilson Rafael e Márcio Marques; 

Presb. Isaías João Araújo; Presbitério Sul do Paraná: Revs. Jean Carlos Seletti 

e José Augusto Moser Cury; Presbs. Luiz Carlos Morosini e Rogério Bueno da 

Silva. SÍNODO MINAS GERAIS: Presbitério Sudoeste de Minas: Revs.: 

Reynaldo Mendes Júnior e Vitor Manuel Pereira da Silva Alves Correia; Presbs.: 

Arístides Aparecido Ribeiro e Mosar Ribeiro de Oliveira. Presbitério Sul de 

Minas: Revs.: Eduardo Bornelli de Castro e Carlos Roberto Pereira da Silva; 

Presbs.: Ailson Caixeta Leite e Lucas Francisco Martins. Presbitério São Paulo-

Minas: Revs.: Galdino Acássio Gomes das Silva e Ricardo César Marquesini; 

Presbs.: Josias Pereira do Lago e Maurílio Clóvis dos Santos. SÍNODO 

NORDESTE: Presbitério Bahia: Revs.: José Rômulo de Magalhães Filho. 

Presbitério Nordeste: Rev. Diego Alessandro da Silva Moura e João Batista 

Amaral de Oliveira. Presbitério Pernambuco: Revs. Laércio Oscar da Silva 

Júnior e Frankes Rodrigo de Souza; Presb. Célio Roberto de Araújo. Presbitério 

Sergipe: Rev. Jorlan Carneiro Rodrigues de Freitas e Presb. Marcos Messias 

Sales Santos. Presbitério Sul da Bahia: Rev. Edivan Gouveia de Deus e Presb. 

Altair Dias Oliveira. Presbitério Vale Sertão: Presb. Luciel Dias de Maria. 

SÍNODO NORTE PAULISTANO: Presbitério Bandeirante: Rev. Fernando 

Bortolleto Filho e Revª Shirley Maria dos Santos Proença; Presb. Walter de Jesus 

Alves. Presbitério Freguesia: Revs.: José Aparecido dos Santos e José de 



Jesus; Presbª. Inailda Bicudo. Presbitério Santana: Rev. Marcelo Camargo dos 

Santos e Presb. Valter de Toledo. SÍNODO OCIDENTAL: Presbitério Campinas: 

Rev. Wellington Barboza de Camargo e Presb. Luiz Ribeiro da Silva. Presbitério 

Noroeste Paulista: Revs. Antonio Carlos Alves e Edson Avelino da Silva; Presb. 

Durval Urbinatti e Milton Francisco de Souza. Presbitério Oeste: Revs.: Levi 

Franco de Alvarenga e Osmair Martins Garcia; Presbs.: José Haylton Claudino e 

Júlio César Poyer Nogueira Souza. Presbitério Rio Preto: Revs.: Marcos Ferreira 

Lopes e Ricardo de Melo Nogueira; Presb. Genessi de Souza Ramos e Rogério 

Aparecido Goldelli. SÍNODO OESTE PAULISTA: Presbitério Assis: Revs. Dênis 

Silva Luciano Gomes e Juliano Sanchez Lopes; Presbs.: Doralice Ribeiro 

Cimonetti e Sandra Mara Moraes Lopes de Araújo. Presbitério Centro-Oeste 

Paulista: Revs.: Elton Leandro da Silva e Joel Garcia Vieira; Presb. Hélio de 

Oliveira Furtado e Presbª. Felícia Forte Sobrinha. Presbitério Presidente 

Prudente: Revs.: Ari Botelho e Luís César Alves Espinhosa; Presbs.: Josimar 

Soares e Renato Martins de Oliveira. SÍNODO OSASCO: Presbitério 

Carapicuíba: Revs. Augusto Navarro Dias e Carlos Eduardo Araújo; Presb. Salmo 

Henrique da Silva. Presbitério Novo Osasco: Revs.: Márcio Alves Mota e 

Wagner Roberto Mango; Presbª. Sônia Regina Ferri. Presbitério Osasco: Revs. 

Eliseu Fonda da Silva e Paulo César de Souza. SÍNODO PANTANAL: 

Presbitério Campo Grande: Revs.: Claudionor Aguero dos Santos e Edmilson 

Severino Leite. Presbitério Conesul: Rev. Erivan Vieira de Araújo. Presbitério 

Mato Grosso do Sul: Revs.: Silas de Souza da Silva e Valdomiro Cardoso Filho; 

Presb. Dalkarlos Aparecido Franco dos Santos. Presbitério Vale do Rio Aporé: 

Rev. Anderson Pereira Gomes. SÍNODO RIO-SÃO PAULO: Presbitério 

Fluminense: Rev. Cléber Coimbra Filho e Presb. Murilo Elias de Faria. 

Presbitério Rio de Janeiro: Revs.: Erivan Magno de Oliveira Fonseca Junior e 

Rogério de Santana. Presbitério Rio-Sul: Revs. Donizete dos Santos Cavalheiro, 

Marcos Paulo de Oliveira e Presb. Odair Martins. Presbitério Vale do Paraiba: 

Revs.: Ernesto Aparecido Sossai e Giancarlo Brojato; Presbs.: Honélio Caetano 

Rodrigues e Valdir do Espírito Santo. SÍNODO SETENTRIONAL: Presbitério 

Amazonas: Revª. Hadassa Queiroz de Souza Damasceno e Presb. Messias 



Carvalho da Silva. Presbitério Ceará: Rev. Edvaldo Vieira dos Santos e Thiago 

Murilo e Silva. Presbitério Leste do Ceará: Rev. Mardonio de Sousa Pereira e 

Presb. Francisco José Souza. Presbitério Norte: Revs. Cláudio Lísias Gonçalves 

dos Reis Silva e Valdir Mariano de Souza; Presb. Edmilson de Araújo Pires. 

SÍNODO SUDOESTE PAULISTA: Presbitério Botucatu: Revs.: João Luís 

Furtado e Paulo Câmara Marques Pereira Junior; Presbs.: Carlos Roberto de 

Paula Lima e Celso Vieira. Presbitério Central Paulista: Revs.: Kleuber Leal da 

Silva e Paulo César Barros Monteiro; Presbª Neuza de Morais Simon e Presb. 

Omar Augusto Leite Melo. Presbitério Marília: Revs.: Antônio Marcos dos Santos 

e Jean Douglas Gonçalves; Presb. João Carlos de Almeida Paes e Marcos Abreu 

Júnior. Presbitério Ourinhos: Revs.: Márcio Oliari e Marcos Gomes; Presbs.: 

Neandro de Souza e Oswaldo Brito de Moraes. SÍNODO SUL DE SÃO PAULO: 

Presbitério Itupararanga: Revs.: Joselito da Silva Filho e Márcio Bortolli Carrara; 

Presbª. Irene Valério Campos e Presb. Rogério José Vieira. Presbitério 

Sorocaba: Rev. Valdecir Fornel; Presb. Paulo José Paes Mazzuccho e Presbª. 

Regina Célia da Silva. Presbitério Sul de São Paulo: Revs.: Evaldo Nogueira de 

Souza e Ezequias Pires de Camargo; Presbs.: Émerson Bueno Viega e Eliézer 

Jaci de Gois Vieira. SÍNODO SÃO PAULO: Presbitério Leste Paulistano: Revs.: 

Marcos Nunes da Silva e Roberto Viani; Presbs.: José da Conceição Joaquim e 

Daniel Fernandes Dutra. Presbitério Novo Leste Paulistano: Revs.: Lutero 

Alberto Gaspar e Valdeilson Casimiro de Oliveira; Presb. Ezequiel Almeida 

Bartolomeu. Presbitério Piratininga: Revs.: Gilberto dos Santos Rodrigues e 

Mário Ademar Fava; Presbª. Cler Duarte Silva. Presbitério São Paulo: Revs.: 

Carlos Augusto Prado de Oliveira e Fábio Vieira de Carvalho; Presb. Alexandre do 

Vale Bon e Presbª. Leni Muniz Nakandakare. SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ: 

Presbitério Arapongas: Rev. Edson de Oliveira Casado Júnior e Presb. Marco 

Aurélio da Silva. Presbitério Maringá: Revs.: Pablo Araya Santander e Sérgio 

Gini; Presbs.: Dionísio Dias da Silva e Djalma Bastos César. Presbitério Oeste 

do Paraná: Revs.: Edy Francisco Machado e Fernando da Silva Julião; Presbs.: 

Roney Márcio Pessoa e Walter Costa. AUSENTES: Presbitério Araraquarense. 

“QUORUM”: Havendo “quorum” com a presença de 107 ministros e 81 



presbíteros, totalizando 188 representantes e com a representação de todos os 

sínodos, o presidente declarou aberta a 2ª Sessão da 10ª Reunião Ordinária da 

Assembleia Geral da IPI do Brasil, do Exercício 2015-2019. DEMAIS 

PRESENÇAS: Rev. Roberto Mauro de Souza Castro, secretário geral; Rev. José 

Ilson, assistente do secretário geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, administrador 

geral, Presb. Josué Francisco Dimário, tesoureiro geral e Rev. Jango Miranda, 

Secretaria Nacional de Evangelização. DEVOCIONAL: A devocional foi dirigida 

pelos Revs. Evaldo Nogueira e Fernando Lira. O Rev. Renato Pereira, presidente 

da Associação Bethel fala sobre o trabalho realizado por Bethel. LEITURA E 

APROVAÇÃO DA ATA: A ata da primeira sessão foi lida e aprovada. O Rev. 

Marcos Nunes, Ministro da Educação falou sobre os cursos oferecidos pela 

FATIPI, dando ênfase aos cursos de pós graduação latu sensu nas áreas de 

Cuidado e Aconselhamento Pastoral e Missão Urbana: Igreja, Cidade e 

Evangelho. Decisões: TRIBUNAL ECLESIÁSTICO: passou-se a votação para 

escolha dos membros para compor o tribunal eclesiástico, que ficou assim 

constituído: Pastores: Rev. Mário Ademar Fava com 168 votos, Rev. João Luiz 

Furtado com 132 votos e Erivan Magno de O. Fonseca Junior com 70 votos; 

Presbíteros: Onésimo Mendonça de Anunciação com 137 votos, Dalkarlos 

Aparecido Franco dos Santos com 133 votos, Luiz Carlos Morosini com 100 votos 

e Moacir Enos Rosa com 77 votos; Pastores Suplentes: Rev. Jayme Martins 

Camargo Júnior com 66 votos e Rev. Lutero Alberto Gaspar, com 49 votos; 

Presbíteros Suplentes: Fernando Fabris Thimóteo de Oliveira com 42 votos e 

Edson Nielsen com 40 votos. O presidente, Rev. Áureo orou e empossou os 

irmãos que compõem o Tribunal Eclesiástico. Os membros eleitos prestaram o 

seguinte compromisso: Prometo buscar permanentemente a direção de Deus 

para, com humildade e responsabilidade, exercer as funções de juiz da Igreja de 

Cristo (§ 2º do Artigo 11 do Regimento Interno do Tribunal Eclesiástico da IPI do 

Brasil. DECISÕES: AG 24/17 – Comissão Especial de Estudos sobre Prescrição e 

Custas Processuais, solicitando prorrogação de prazo, decide: Atender a 

solicitação e prorrogar o prazo para entrega do relatório na próxima AG ordinária. 

REGISTRO DE MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA: 1) Entendo que a Comissão 



Especial pra estudos das bases bíblicas e históricas para suspensão na Santa 

Ceia de membros sobre disciplina, foi relevantemente nomeada em nossa 14ª AG 

Extraordinária para trazer luz a uma questão de máxima importância; 2) 

Entendendo que a prática adotada por alguns conselhos tem sido contrária no que 

reza a Confissão de Fé de Westminster, por entender que a palavra de Deus tem 

primazia em anunciar a Ceia do Senhor como um ato de “inclusão”; 3) entendo 

que o trabalho da comissão referida foi pontual ao apontar argumentos sólidos e 

coerentes para a discussão do assunto; manifestamos contrariamente a postura 

de adiamento ao tratamento e resolução sobre o assunto de grande importância 

para a vida da Igreja, com base tão somente no conflito com a confissão de fé de 

Westminster, ignorando a supremacia das escrituras: Revs. Denis Silva Luciano 

Gomes, Juliano Sanches, Elton Leandro, Joel Garcia, Ari Botelho, Luiz César 

Alves Espinhosa, Presbs. Hélio de Oliveira Furtado, Josimar Soares, Renato 

Martins de Oliveira e Presbª. Felícia Forte. SUSPENSÃO DA SESSÃO: A sessão 

foi suspensa às 12h30 para almoço com oração pela Presbª. Felícia. REINÍCIO 

DA SESSÃO: A sessão foi reiniciada às 16h30. DECISÕES: RELATÓRIO DA 

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DA NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL/REPRESENTAÇÃO ENCAMINHADA PELO SEMINARISTA 

CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA CONTRA A IPI DO SACOMÃ E 

PRESBITÉRIO DO IPIRANGA: Notificante: Carlos Roberto Rodrigues de 

Souza, Interessados: Sínodo Borda do Campo, Presbitério do Ipiranga e IPI 

Do Sacomã. Trata-se de notificação extrajudicial (fls. 117/118) datada de 

14/05/2017, enviada em pelo Sr. Carlos Roberto Rodrigues de Souza à 

Assembleia Geral na pessoa do Sr. Presidente, onde relata que devido à denúncia 

do Conselho da Igreja Presbiteriana Independente do Sacomã, teve sua 

candidatura ao Ministério da Palavra e dos Sacramentos cassada pelo Presbitério 

do Ipiranga em 27/08/2016. Relata que a IPI do Sacomã não tinha competência 

para apresentar a denúncia, por ser o notificante candidato do Presbitério e que 

não foram observados os ritos processuais previsto na Constituição e no Código 

Disciplinar. Que recorreu da decisão ao Sínodo Borda do Campo, sendo que o 

mesmo decidiu: “a) que o Presbitério do Ipiranga determine a revogação do ato 



disciplinar do membro Carlos Roberto; b) que o Presbitério do Ipiranga faça 

revisão do ato administrativo de suspensão da candidatura do Sr. Carlos Roberto”. 

Relata ainda que a cassação de sua candidatura não se deu por “ofício” do 

Presbitério do Ipiranga mas por denúncia do Conselho do Sacomã e que o 

Presbitério não acatou a decisão do Sínodo. Que após a sua cassação, sofreu 

suspensão da comunhão por tempo indeterminado por parte do Conselho da IPI 

do Sacomã sob as mesmas alegações, que, segundo ele, é “um tempo 

desconhecido no Código Disciplinar da IPIB”. Que em 12 de janeiro de 2017 

protocolou junto ao Presidente do Sínodo Borda do Campo recurso denunciando o 

presbitério quanto a sua insubordinação à decisão conciliar. Diante dos fatos, 

solicitou um posicionamento do Sr. Presidente da Assembleia Geral. Em 19 de 

maio de 2017, a Comissão Executiva da Assembleia Geral decidiu nomear a 

presente Comissão para analisar o caso em apreço. A Comissão solicitou cópia 

dos autos junto ao Sínodo Borda do Campo, no que foi atendida. Em síntese, é o 

relatório. DA ADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO - Em que pese o 

notificante ter enviado uma notificação extrajudicial à Assembleia Geral, pelo 

princípio da fungibilidade recursal, recebe-se a mesma como REPRESENTAÇÃO 

nos termos do artigo 76 da Constituição, in verbis: “Art. 76 - Os membros de uma 

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”. Também é preciso consignar que 

embora a referida representação seja extemporânea, há notícia nos autos de que 

a cassação da candidatura do notificante teve sua origem na prática de fatos 

puníveis previstos no Código Disciplinar que geraram a aplicação de sanções 

disciplinares ao notificante sem que fosse observado o devido processo legal, o 

que em tese é causa de NULIDADE ABSOLUTA. Neste caso, entende a 

Comissão que a representação merece ser admitida pela AG pelo princípio de 

direito que vigora no ordenamento jurídico pátrio de que a alegação de nulidade 

absoluta poder ser feita a qualquer tempo. Registre-se ainda que, nos termos do 

artigo 71 da Constituição a AG é competente para apreciar a presente reclamação 

por conta do poder jurisdicional que exerce sobre todos os Concílios inferiores. 



PARECER: Conforme acima mencionado a cassação da candidatura do 

notificante teve origem em supostos fatos puníveis praticados pelo mesmo na 

condição de seminarista da IPI do Sacomã. (fls. 06/53). O Conselho da referida 

Igreja decidiu suspender o notificante das atividades (fls 13) e posteriormente lhe 

aplicou a pena de advertência (fls. 49/50, 55/60), sem observar o rito processual 

insculpido no Código Disciplinar da IPIB. Em sequência, o Conselho encaminhou 

documento ao Presbitério do Ipiranga (fls. 67), requerendo a “cassação de sua 

candidatura” (sic) como candidato oficial do Presbitério. O Presbitério do Ipiranga 

recebeu o documento e nomeou uma comissão para analisar o caso. A Comissão, 

ouviu as partes envolvidas e, após análise, propôs a cassação da candidatura do 

notificante (fls. 73/74), tendo o Presbitério acolhido o parecer por unanimidade (fls. 

75/78). Contra a referida decisão administrativa, o notificante recorreu ao Sínodo 

Borda do Campo. (fls. 79/93). Registre-se que, embora a Constituição da IPIB em 

seu artigo 73 e regulamentação não permitissem que o notificante recorresse de 

decisão administrativa por não ser membro do Concílio, o Sínodo Borda do 

Campo admitiu e processou o recurso, nomeando uma comissão para apreciar o 

apelo (fls. 97/98). Novamente, entende a Comissão que tal vício é totalmente 

sanável pelo fato de se tratar de constatação de nulidade absoluta, sendo que o 

Sínodo poderia ex officio decidir pela anulação das decisões inferiores. A 

comissão nomeada pelo Sínodo analisou o recurso e emitiu o seguinte parecer 

(fls. 105/106): “1º Há elementos suficientes para se dar os passos necessários ao 

cancelamento da candidatura do seminarista Carlos Roberto Rodrigues de Souza 

ao Sagrado Ministério. 2º Há no procedimento de cassação instaurado pelo 

Presbitério do Ipiranga erros de execução no trâmite do processo que devem ser 

reparados. 3º Se reabra o processo instaurado pelo Presbitério do Ipiranga a fim 

de se fazer as reparações necessárias, observando-se todos os trâmites do 

Código Disciplinar”. O Sínodo Borda do Campo em reunião datada de 19/11/2016, 

à luz do parecer da comissão, tomou a seguinte decisão: “QUE O PRESBITÉRIO 

DO IPIRANGA DETERMINE A REVOGAÇÃO DO ATO DISCIPLINAR DO 

MEMBRO CARLOS ROBERTO; 2) QUE O PRESBITÉRIO DO IPIRANGA FAÇA 

REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DA CANDIDATURA DO 



SR. CARLOS ROBERTO”. (fls. 103). O Presbitério do Ipiranga foi comunicado da 

referida decisão e, em reunião datada de 14/12/2016, decidiu manter a cassação 

da candidatura do notificante. Após manifestação do Rev. Dr. Esny Cerene em 

plenário na data de hoje, informando que os fatos não se deram como noticiado 

pelo representante, a Comissão se reuniu com o Presbítero Ricardo Helmuth da 

IPI de Sacomã para indagá-lo sobre os passos que foram dados pela Igreja após a 

decisão do Sínodo datada de 19/11/2016. O mesmo informou a Comissão que o 

Conselho da Igreja recebeu comunicação do Presbitério de Ipiranga para que 

atendesse as determinações do Sínodo no tocante a anulação da advertência 

aplicada ao representante, sendo que tal decisão foi cumprida pelo Conselho que 

instaurou adequadamente o processo disciplinar em face do representado, 

nomeando uma comissão processante. Para tanto, o Conselho da IPI de Sacomã 

decidiu contratar o Rev. Dr. Filipo Blancato para assessorá-lo na condução dos 

procedimentos. Informou ainda que o representante, devidamente citado para 

comparecer em dia e hora para apresentar a sua defesa, recusou-se a fazê-lo 

perante a comissão processante, o que ensejou que processo passasse ter rito 

sumário nos termos do Código Disciplinar da IPIB do antigo Código Disciplinar, 

tendo o Conselho decidido pela aplicação da pena de SUSPENSÃO DA 

COMUNHÃO POR TEMPO INDETERMINADO, considerando a gravidade dos 

fatos imputados ao representante. As alegações acima, são corroboradas pelas 

atas das reuniões do Conselho posteriores às reuniões do Sínodo Borda do 

Campo e do Presbitério do Ipiranga que trataram do assunto que ora são 

anexadas aos autos. Do exposto, a Comissão é de parecer que: 1. seja mantida a 

decisão de cassação da candidatura do notificante, tendo em vista que ao mesmo 

foi dado o amplo direito de defesa; 2. seja mantida a sanção aplicada ao 

representante no processo disciplinar que foi instaurado após as determinações 

do Sínodo, vez que foram observados todos os ditames do Código Disciplinar da 

IPI do Brasil sendo-lhe oferecida a oportunidade de exercer o direito de defesa. 3. 

Que o representante seja comunicado oficialmente sobre esta decisão, decide: 

Aprovar o parecer da comissão. AG 11/17 – Relatório das Atividades da 

Secretaria de Evangelização (Agosto de 2015 a Julho de 2017), decide: 1) 



Acolher o relatório da Secretaria de Evangelização e referendar a solicitação da 

Secretaria de Evangelização e encaminhar à Comex da AG para a viabilização da 

contratação de uma pessoa de tempo parcial ou estagiário para auxiliar o 

secretário de evangelização na parte burocrática para estudo de viabilização. 2) 

Pg 117. Referendar a composição de um Conselho Consultivo que seja escolhido 

pela Diretoria e o secretário da SE; AG 22/17 – Relatório das Atividades da 

Secretaria Pastoral (Agosto de 2015 a Julho de 2017) a) Acolher o relatório da 

Secretaria Pastoral e encaminhar à COMEX/AG as sugestões e propostas 

presentes relatório no item 4 para estudo de viabilidade; AG 23/17 – Relatório 

das Atividades do Ministério da Missão (Agosto de 2015 a Julho de 2017) 1) 

Acolher o relatório da Secretaria da Missão e encaminhar à COMEX/Ag as 

sugestões e propostas presentes no relatório no item 4, a e b; AG 34/17 – 

Relatório das Atividades da Coordenadoria Nacional da UMPI (Agosto de 

2015 a Julho de 2017) 1) Acolher o relatório da Coordenadoria Nacional da UMPI 

e encaminhar à COMEX/Ag as sugestões e propostas presentes no relatório no 

item 4 para estudo de viabilidade. AG 35/17 – Relatório das Atividades da 

Coordenadoria Nacional de Adultos (Agosto de 2015 a Julho de 2017) Acolher 

o relatório da Coordenadoria Nacional de Adultos e referendar a solicitação e 

encaminhar às Igrejas, Presbitérios e Sínodos da IPIB as propagandas do 

Frutificar e o Congresso Nacional de Adultos em Sorocaba 2018; a) Ressalva: 

Item 2, parágrafo 04 quando o coordenador faz menção de: “A falta de apoio e 

orientação mais incisivos da Igreja Nacional proporciona às igrejas a busca de 

experiências em...”, b) Que a COMEX/Ag convide o coordenador de adultos para 

que possa explicar a menção feita no relatório acima citado. HORÁRIO 

REGIMENTAL: Prorroga-se o horário regimental até o término da matéria. 

RELATÓRIO DA COMISSÃO PARA ANALISAR A SOLICITAÇÃO DO SÍNODO 

NORDESTE QUE REQUER SEU DESMEMBRAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DE 

UM NOVO SÍNODO: A presente comissão foi nomeada para analisar o 

documento do Sínodo Nordeste que requer seu desmembramento e a 

organização de um novo Sínodo e que por deliberação da Assembleia Geral de 

Salvador/BA (2015) permaneceu sobre a mesa ‘até a próxima reunião da AG-IPIB’ 



para que nesse intervalo o Sínodo Nordeste informasse as medidas efetivadas 

junto aos Presbitérios visando solução da situação de inadimplência das 

respectivas Igrejas ou que, nesse intervalo, tomasse as providências necessárias 

junto aos respectivos Presbitérios. Assim, após cumprir seus trabalhos, apresenta 

as seguintes considerações e decorrente parecer: considerando que nenhum 

documento restou encaminhado pelo Sínodo Nordeste nesse interregno de 2015 

(AG-IPIB Salvador) a 2017 (AG-IPIB Sorocaba/SP) informando medidas 

efetivadas junto aos Presbitérios visando solução de inadimplência das 

respectivas igrejas e/ou que tenha tomado providências necessárias junto aos 

respectivos Presbitérios; considerando que através de leitura de seu Livro de Atas 

encaminhado para aprovação nesta assembleia geral não se constatou qualquer 

registro de informações ou providências decorrentes da decisão da Assembleia 

Geral de Salvador/BA (2015) e/ou medida visando solucionar a situação de 

inadimplência das respectivas igrejas, sendo que a ata da 26ª Reunião do Sínodo 

referente ao ano de 2016 sequer foi encaminhada a esta assembleia geral para 

análise e aprovação e que essa comissão manteve contato com o Presidente do 

Sínodo Nordeste e esse encaminhou arquivo digitalizado de referida ata na qual 

não consta qualquer providência ou deliberação referente a determinação da AG-

IPIB de Salvador/BA; considerando as informações contidas às folhas 74 e 75 do 

Caderno de Documentos desta assembleia geral referente as contribuições das 

igrejas locais (Documento AG 08/17 – Relatório da Tesouraria Geral), de que 

aproximadamente um terço das igrejas dos Presbitérios que integram o Sínodo 

Nordeste não efetivaram nenhuma contribuição durante todo o ano de 2016; 

outras ainda contribuíram apenas parcialmente e algumas firmaram parcelamento, 

mas deixaram de cumprir as parcelas avençadas; considerando as informações 

contidas às folhas 181/185 do Caderno de Documentos desta assembleia geral 

(Documento AG 14/17 – Relatório da Assessoria de Estatística), de que 

aproximadamente um terço das igrejas dos Presbitérios que integram o Sínodo 

Nordeste não apresentaram relatório estatístico; considerando que as razões de 

extensão geográfica alegadas no requerimento restam amenizados com a 

alteração da legislação que possibilita reuniões dos sínodos pelo menos a cada 



dois anos (art. 137, Lei Complementar); considerando que, embora o pedido de 

desmembramento e organização deste novo Sínodo tenha sido apresentado sob a 

égide da constituição e legislação anterior, imperioso ressaltarmos que a 

legislação recém-aprovada e que norteará novos pedidos e decisões exige para a 

composição de Presbitérios dez igrejas e seis ministros (art. 130, § 2º, LC) e de 

Sínodos um número mínimo de cinco Presbitérios (art. 136, LC) e que a 

composição informada para o desmembramento pretendido indica dois Sínodos 

com apenas três Presbitérios cada e alguns Presbitérios com menos de 10 igrejas; 

considerando que a comunhão presbiteriana é uma federação de igrejas locais 

jurisdicionadas aos concílios a que pertencem e que o Sínodo Nordeste não 

exerceu no interregno das reuniões em questão postura de zelo esperada, 

mormente quanto ao cumprimento das determinações da AG-IPIB Salvador (2015) 

no que tange à inadimplência das respectivas igrejas e/ou providências junto aos 

respectivos Presbitérios; a comissão é do seguinte parecer: Diante do exposto, a 

comissão apresenta seu parecer: a) “o pedido de desdobramento do Sínodo 

Nordeste e Organização de um novo Sínodo deve ser INDEFERIDO, b) 

determinar, ainda, ao Sínodo Nordeste que apresente até a próxima assembleia 

geral relatório minucioso de providências junto aos respectivos Presbitérios 

atinente à inadimplência e ausência de relatórios estatísticos de suas respectivas 

Igrejas”, decide: a) Não aprovar o item “a” da proposta, b) Aprovar o item “b” da 

proposta. SUSPENSÃO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 18h20 para o 

jantar. REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi reiniciada às 20h. Decisões: AG 

12/15 solicitação de desmembramento do sínodo nordeste e criação de um 

novo sínodo, decide: aprovar a solicitação; AG 06/17 - secretaria geral, 

apresentando relatório do IPIB-PREV-Mapfre, decide: a) Aprovar com as 

seguintes observações: a) que o estúdio da IPIB elabore um vídeo tutorial em que 

apresente os detalhes do plano firmado com a IPIB, com perguntas e respostas 

frequentes que possam subsidiar os presbitérios em suas reuniões ordinárias 

deste ano eclesiástico e no trabalho junto aos seus pastores; b) que se dê prazo 

até 28 de fevereiro de 2018 para que os presbitérios apresentem à Comex da IPIB 

relatório quanto à efetiva inscrição dos obreiros não inscritos ou carta de renúncia 



(conforme modelo divulgado no sítio da IPIB) dos mesmos com firma reconhecida; 

AG 15/17 relatório de atividades apresentado pela fundação Eduardo Carlos 

Pereira, decide: Aprovar o relatório com as seguintes observações: 1) Que o 

Conselho Curador da Fundação apresente na próxima reunião da COMEX da 

IPIB, relatório circunstanciado em relação à auditoria; 2) Que o Conselho Curador 

da Fundação apresente detalhes na próxima reunião da COMEX da IPIB sobre as 

despesas administrativas, despesas com terceiros e outras despesas por conta de 

somarem um montante da ordem de um milhão de reais por ano; 3) Que a título 

de sugestão, a FATIPI utilize os recursos de EAD para capacitar os licenciados à 

evangelização com acompanhamento desta em parceria com presbitérios; 4) Que 

o Conselho Curador da Fundação: a) apresente relatório minucioso quanto às 

negociações de revisão contratual com a Dholi S. A. referentes ao Cemitério 

Congonhas; b) apresente relatório com minúcias quanto à divida ativa junto a 

Prefeitura de São Paulo; 5) Que a direção da Fundação envide esforços e 

celeridade para que se consigam os parceiros confiáveis ou proponentes que 

possam adquirir o imóvel por valores ajustados ao mercado imobiliário, tornando 

viável a negociação, tendo em vista o alto custo anual de manutenção do Sítio; 6) 

Que a Fundação apresente a COMEX relatório circunstanciado sobre processos 

de usucapião. VOTO DE LOUVOR A DEUS E DE ALEGRIA: pelo excelente 

trabalho realizado pela FATIPI, obtendo a nota 4 no ENADE (Exame Nacional de 

Avaliação de Estudantes) e no IGC (Índice Geral do Curso). O plenário autoriza o 

Rev. Jango Miranda a falar sobre a Campanha Nacional da Secretaria de 

Evangelização para a compra de um terreno em Gravataí-RS. COMISSÃO DE 

PAPÉIS E CONSULTAS: AG 01/17 - Sínodo Sudoeste Paulista, solicitando 

doação de terreno da 2a IPI de Botucatu para a IPI de Botucatu, decide: que seja 

feita a doação do terreno à Primeira IPI de Botucatu, sito à Rua João Passos, 781, 

Centro Botucatu, conforme descrito: “Lote de terreno sob número 11, da quadra 

número 5, com frente para a Rua São Paulo, na Vila Botucatu, medindo dez 

metros de frente e de fundos, por quarenta e três metros da frente aos fundos de 

ambos lados, dividindo de um lado com os lotes número cinco, seis, sete e oito; de 

outro lado com o lote 12A; e nos fundos com o lote numero 09, encerrando a área 



de quatrocentos e trinta metros quadrados, localizada na quadra formada pelas 

Ruas São Paulo, Paraná, Rafael Sampaio e Miguel Alvarenga, identificada na 

prefeitura sob o número 09.0085.0008 e melhor descrito na escritura de doação, 

livro 665, páginas 343/345, do primeiro Tabelião de Notas e de Protestos de 

Letras e Títulos de Botucatu, da Comarca de Botucatu, SP". Que se autorize o 

Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira, presidente da AG, a assinar a escritura de 

transferência; AG 17/17 – Sínodo Brasil Central, encaminhando solicitação do 

Presbitério Rondônia de repasse do valor da Oferta Nacional de Missões para a 

IPI de Rio Branco e da venda de propriedade do CTM Cuiabá, ao próprio 

Presbitério, decide: a comissão entende que os valores são devidos e que a 

COMEX da IPI do Brasil efetive os pagamentos; AG 02/17 – Sínodo Oeste 

Paulista, encaminhando solicitação do Presbitério de Assis, de redução na 

contribuição mensal à IPI do Brasil, decide: Não atender o pedido; AG 04/17 – 

Sínodo Rev. Jonas Dias Martins, encaminhando solicitação do Presbitério 

Paranaense de redução na contribuição mensal à IPI do Brasil, decide: Não 

atender o pedido; AG 03/17 – Sínodo Oeste Paulista, encaminhando 

esclarecimento do Presbitério Presidente Prudente da inadimplência de suas 

igrejas junto à IPI do Brasil, decide: Registrar e arquivar; AG 05/17 – Sínodo Rio-

São Paulo, encaminhando pedido de informações do Presbitério Rio-Sul sobre 

implicações jurídicas sobre eventos, acampamentos e encontros, decide: 1) que a 

COMEX disponibilize para download no Portal da IPIB: a) modelo de autorização 

e/ou termo de responsabilidade para participação de menores em eventos da 

igreja; b) manual com orientações das principais normas de segurança para 

eventos; 2. Que nomeie comissão para trazer relatório junto a COMEX num prazo 

de 180 dias sobre o tema de gerenciamento de riscos para a igreja; AG 12/17 – 

Fundação Eduardo Carlos Pereira, apresentando estatuto para homologação, 

decide: Considerando: 1) que houve consulta por parte da Diretoria da FECP a 

pessoas de saber jurídico, inclusive membros da IPI do Brasil, no qual resultou 

parecer favorável; 2) que além de adequações de textos, haverá no novo texto, 

previsão estatutária para eventual fornecimento de notas fiscais, decorrentes da 

prestação de serviços e comercialização de produtos correlacionados à finalidade 



da FECP; 3) que documento apresenta-se correto do ponto de vista formal e legal; 

Recomendação: a) que se faça a substituição da terminologia “entidade” por 

FECP nos artigos 10 e 28; b) que se substitua a expressão “diretoria” por 

Conselho Curador no art. 12 e seus incisos, decide: homologar o Estatuto da 

Fundação; AG 16/17 – Sínodo Sudoeste Paulista, solicitando exclusão dos artigos 

53 e 54 da Lei Complementar à Constituição da IPI do Brasil, decide: Não acolher 

por vício de encaminhamento. ENCERRAMENTO: A segunda sessão foi 

encerrada às 23h, com oração pela Presbª. Doralice Simoneti. Para constar, eu, 

Rev. Marcos Nunes da Silva, 1º secretário, lavrei a presente ata e a assino 

juntamente com os demais membros da diretoria presentes a esta sessão. ----------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

ATA DA TERCEIRA SESSÃO DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

GERAL  

DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL 

 

DATA, HORA E LOCAL: 08 de julho de 2017, às 08h, no auditório do Hotel 

Golden Park, Rod. José Ermírio de Morais, S/N, Sorocaba, SP. PRESIDENTE: 

Rev. Áureo Rodrigues Oliveira. SECRETÁRIO: Rev. Marcos Nunes da Silva. 

REPRESENTAÇÃO SINODAL: SÍNODO BORDA DO CAMPO: Presbitério ABC: 

Revs.: Pedro Teixeira Fiho e Ricardo José Bento; Presbitério Ipiranga: Revs.: 

Alessandro Ritcher e Esny Cerene Soares; Presbs.: Moisés Barboza e Ricardo 

Heumuth Bendetti. Presbitério Litoral Paulista: Rev. Paulo José de Carvalho 

Pires e Presb. João Batista Ribeiro de Barros. SÍNODO BRASIL CENTRAL: 

Presbitério Brasil Central: Revs. Cesar Soria de Anunciação. Presbitério 

Distrito Federal: Revs.: Ézio Martins de Lima e João Batista Dias. Presbs.: Nilton 

Alves Rabelo e Osmar Pereira Braga. Presbitério Luziânia: Revs.: Jean Carlos 

da Silva e Paulo Roberto Roriz Meireles. Presbitério Mato Grosso: Rev. José 

Drailton da Silva e Presb. Josir de Mattos. Presbitério Rondônia: Rev. Joaquim 



Francisco Ribeiro Neto e Presb. Eduardo Mutsuo Tomiyoshi. SÍNODO REV. 

JONAS DIAS MARTINS: Presbitério Londrina: Revs.: Daniel Zemuner Barbosa 

e Paulo Roberto Palhão; Presb.: Odilon Alexandre Silveira Marques Pereira e 

Presbª. Sônia Regina Machado dos Santos; Presbitério Norte do Paraná: Revs.: 

Reinaldo Almeida dos Santos e Renato Luís Reis; Presbs.: Eder Luiz Ventura da 

Silva e Moacir Enos Rosa; Presbitério Paranaense: Revs.: Ézio Silveira 

Bittencourt e Romio da Silva Cardoso; Presbs.: Fernando Tavares e Márcio 

Camargo. SÍNODO MERIDIONAL: Presbitério Catarinense: Revs.: Fábio 

Tavares Ribeiro e Roberto Monteiro Buriti; Presbs.: Antenor Rivaldo da Silva Netto 

e Marcos Romano Prado; Presbitério dos Campos Gerais: Revs.: Carlos Andrey 

Pulim Oliveira e Celso Manuel Machado; Presb. André Trevisan Gabardo; 

Presbitério Grande Florianópolis: Revs.: Admilson Rafael e Márcio Marques; 

Presb. Isaías João Araújo; Presbitério Sul do Paraná: Revs. Jean Carlos Seletti 

e José Augusto Moser Cury; Presbs. Luiz Carlos Morosini e Rogério Bueno da 

Silva. SÍNODO MINAS GERAIS: Presbitério Sudoeste de Minas: Revs.: 

Reynaldo Mendes Júnior e Vitor Manuel Pereira da Silva Alves Correia; Presbs.: 

Arístides Aparecido Ribeiro e Mosar Ribeiro de Oliveira. Presbitério Sul de 

Minas: Revs.: Eduardo Bornelli de Castro e Carlos Roberto Pereira da Silva; 

Presbs.: Ailson Caixeta Leite e Lucas Francisco Martins. Presbitério São Paulo-

Minas: Revs.: Galdino Acássio Gomes das Silva e Ricardo César Marquesini; 

Presbs.: Josias Pereira do Lago e Maurílio Clóvis dos Santos. SÍNODO 

NORDESTE: Presbitério Bahia: Revs.: José Rômulo de Magalhães Filho. 

Presbitério Nordeste: Rev. Diego Alessandro da Silva Moura e João Batista 

Amaral de Oliveira. Presbitério Pernambuco: Revs. Laércio Oscar da Silva 

Júnior e Frankes Rodrigo de Souza; Presb. Célio Roberto de Araújo. Presbitério 

Sergipe: Rev. Jorlan Carneiro Rodrigues de Freitas e Presb. Marcos Messias 

Sales Santos. Presbitério Sul da Bahia: Rev. Edivan Gouveia de Deus e Presb. 

Altair Dias Oliveira. Presbitério Vale Sertão: Presb. Luciel Dias de Maria. 

SÍNODO NORTE PAULISTANO: Presbitério Bandeirante: Rev. Fernando 

Bortolleto Filho e Revª Shirley Maria dos Santos Proença; Presb. Walter de Jesus 

Alves. Presbitério Freguesia: Revs.: José Aparecido dos Santos e José de 



Jesus; Presbª. Inailda Bicudo. Presbitério Santana: Rev. Marcelo Camargo dos 

Santos e Presb. Valter de Toledo. SÍNODO OCIDENTAL: Presbitério Campinas: 

Rev. Wellington Barboza de Camargo e Presb. Luiz Ribeiro da Silva. Presbitério 

Noroeste Paulista: Revs. Antonio Carlos Alves e Edson Avelino da Silva; Presb. 

Durval Urbinatti e Milton Francisco de Souza. Presbitério Oeste: Revs.: Levi 

Franco de Alvarenga e Osmair Martins Garcia;  Presbs.: José Haylton 

Claudino e Júlio César Poyer Nogueira Souza. Presbitério Rio Preto: Revs.: 

Marcos Ferreira Lopes e Ricardo de Melo Nogueira; Presb. Genessi de Souza 

Ramos e Rogério Aparecido Goldelli. SÍNODO OESTE PAULISTA: Presbitério 

Assis: Revs. Dênis Silva Luciano Gomes e Juliano Sanchez Lopes; Presbs.: 

Doralice Ribeiro Cimonetti e Sandra Mara Moraes Lopes de Araújo. Presbitério 

Centro-Oeste Paulista: Revs.: Elton Leandro da Silva e Joel Garcia Vieira; Presb. 

Hélio de Oliveira Furtado e Presbª. Felícia Forte Sobrinha. Presbitério Presidente 

Prudente: Revs.: Ari Botelho e Luís César Alves Espinhosa; Presbs.: Josimar 

Soares e Renato Martins de Oliveira. SÍNODO OSASCO: Presbitério 

Carapicuíba: Revs. Augusto Navarro Dias e Carlos Eduardo Araújo; Presb. Salmo 

Henrique da Silva. Presbitério Novo Osasco: Revs.: Márcio Alves Mota e 

Wagner Roberto Mango; Presbª. Sônia Regina Ferri. Presbitério Osasco: Revs. 

Eliseu Fonda da Silva e Paulo César de Souza. SÍNODO PANTANAL: 

Presbitério Campo Grande: Revs.: Claudionor Aguero dos Santos e Edmilson 

Severino Leite. Presbitério Conesul: Rev. Erivan Vieira de Araújo. Presbitério 

Mato Grosso do Sul: Revs.: Silas de Souza da Silva e Valdomiro Cardoso Filho; 

Presb. Dalkarlos Aparecido Franco dos Santos. Presbitério Vale do Rio Aporé: 

Rev. Anderson Pereira Gomes. SÍNODO RIO-SÃO PAULO: Presbitério 

Fluminense: Rev. Cléber Coimbra Filho e Presb. Murilo Elias de Faria. 

Presbitério Rio de Janeiro: Revs.: Erivan Magno de Oliveira Fonseca Junior e 

Rogério de Santana. Presbitério Rio-Sul: Revs. Donizete dos Santos Cavalheiro 

e Marcos Paulo de Oliveira. Presbitério Vale do Paraiba: Revs.: Ernesto 

Aparecido Sossai e Giancarlo Brojato; Presbs.: Honélio Caetano Rodrigues e 

Valdir do Espírito Santo. SÍNODO SETENTRIONAL: Presbitério Amazonas: 

Revª. Hadassa Queiroz de Souza Damasceno e Presb. Messias Carvalho da 



Silva. Presbitério Ceará: Rev. Edvaldo Vieira dos Santos e Thiago Murilo e Silva. 

Presbitério Leste do Ceará: Rev. Mardonio de Sousa Pereira e Presb. Francisco 

José Souza. Presbitério Norte: Revs. Cláudio Lísias Gonçalves dos Reis Silva e 

Valdir Mariano de Souza; Presb. Edmilson de Araújo Pires. SÍNODO SUDOESTE 

PAULISTA: Presbitério Botucatu: Revs.: João Luís Furtado e Paulo Câmara 

Marques Pereira Junior; Presbs.: Carlos Roberto de Paula Lima e Celso Vieira. 

Presbitério Central Paulista: Revs.: Kleuber Leal da Silva e Paulo César Barros 

Monteiro; Presbª Neuza de Morais Simon e Presb. Omar Augusto Leite Melo. 

Presbitério Marília: Revs.: Antônio Marcos dos Santos e Jean Douglas 

Gonçalves; Presb. João Carlos de Almeida Paes e Marcos Abreu Júnior. 

Presbitério Ourinhos: Revs.: Márcio Oliari e Marcos Gomes; Presbs.: Neandro 

de Souza e Oswaldo Brito de Moraes. SÍNODO SUL DE SÃO PAULO: 

Presbitério Itupararanga: Revs.: Joselito da Silva Filho e Márcio Bortolli Carrara; 

Presbª. Irene Valério Campos e Presb. Rogério José Vieira. Presbitério 

Sorocaba: Rev. Valdecir Fornel; Presb. Paulo José Paes Mazzuccho e Presbª. 

Regina Célia da Silva. Presbitério Sul de São Paulo: Revs.: Evaldo Nogueira de 

Souza e Ezequias Pires de Camargo; Presbs.: Émerson Bueno Viega e Eliézer 

Jaci de Gois Vieira. SÍNODO SÃO PAULO: Presbitério Leste Paulistano: Revs.: 

Marcos Nunes da Silva e Roberto Viani; Presbs.: José da Conceição Joaquim e 

Daniel Fernandes Dutra. Presbitério Novo Leste Paulistano: Revs.: Lutero 

Alberto Gaspar e Valdeilson Casimiro de Oliveira; Presb. Ezequiel Almeida 

Bartolomeu. Presbitério Piratininga: Revs.: Gilberto dos Santos Rodrigues e 

Mário Ademar Fava; Presbª. Cler Duarte Silva. Presbitério São Paulo: Revs.: 

Carlos Augusto Prado de Oliveira e Fábio Vieira de Carvalho; Presb. Alexandre do 

Vale Bon e Presbª. Leni Muniz Nakandakare. SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ: 

Presbitério Arapongas: Rev. Edson de Oliveira Casado Júnior e Presb. Marco 

Aurélio da Silva. Presbitério Maringá: Revs.: Pablo Araya Santander e Sérgio 

Gini; Presbs.: Dionísio Dias da Silva e Djalma Bastos César. Presbitério Oeste 

do Paraná: Revs.: Edy Francisco Machado e Fernando da Silva Julião; Presbs.: 

Roney Márcio Pessoa e Walter Costa. AUSENTES: Presbitério Araraquarense. 

“QUORUM”: Havendo “quorum” com a presença de 107 ministros e 79 



presbíteros, totalizando 186 representantes e com a representação de todos os 

sínodos, o presidente declarou aberta a 3ª Sessão da 10ª Reunião Ordinária da 

Assembleia Geral da IPI do Brasil, do Exercício 2015-2019. DEMAIS 

PRESENÇAS: Rev. Roberto Mauro de Souza Castro, secretário geral; Rev. José 

Ilson, assistente do secretário geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, administrador 

geral, Presb. Josué Francisco Dimário, tesoureiro geral e Rev. Jango Miranda, 

Secretaria Nacional de Evangelização. DEVOCIONAL: A devocional foi dirigida 

pela Presbª. Sandra Mara e Rev. Vitor Manuel Pereira. LEITURA E APROVAÇÃO 

DA ATA: A ata da segunda sessão foi lida e aprovada. DECISÕES: AG 25/17 – 

Do Sínodo Brasil Central, solicitando exclusão dos artigos 53 e 54 da Lei 

Complementar à Constituição da IPI do Brasil, decide: Manter os artigos 53 e 54 

da Lei complementar; AG 14/17 – Assessoria de Estatística, apresentando 

relatório, decide: a) Acolher o relatório. VOTO DE GRATIDÃO: Registra-se um 

voto de gratidão a Deus pelo trabalho realizado pelo secretário de estatística; 

OUTRAS DECISÕES: 1-Considerando que temos a obrigatoriedade constitucional 

conforme Art. 35 da Lei Complementar de, como pastores e pastoras de participar 

da Educação Continuada, que tem sido de qualidade e tem alcançado os seus 

objetivos; 2-Considerando que temos hoje, a possibilidade ofertada pela FATIPI de 

cursos de Pós-Graduação como segue: Cuidado e Aconselhamento Pastoral e 

Missão Urbana: Igreja, Cidade e Evangelho, decide: a) que o Programa de 

Educação Continuada estude a viabilidade de utilizar os cursos ofertados pela 

FATIPI como sendo apropriado para a Educação Continuada; sendo que o Sínodo 

poderá cobrir parte dos custos; Sendo que o obreiro deverá investir parte destes 

custos; Sendo que ao final do curso teremos o certificado de Pós-Graduação, fato 

que não ocorre hoje que recebemos apenas um certificado de participação sendo 

aceito apenas pela IPI do Brasil; b) Que a Secretaria de Ação Pastoral e a 

Secretaria de Educação Teológica estude uma proposta de tempo de curso, 

custos, parcerias e viabilidade junto a FATIPI, visto que o número de alunos 

chegaria a aproximadamente 687 ministros, levando em conta os que, por vontade 

própria, não optarem por esta possibilidade de cumprir a Educação Continuada 

nos módulos de Pós-Graduação. c) O Rev. Juliano Sanches se propôs a fazer 



parte da comissão. AG 13/17 – Comissão Especial de Elaboração do Livro de 

Confissões da IPI do Brasil, apresentando relatório, decide: Aprovar a publicação 

do Livro de Confissões da IPI do Brasil; RELATÓRIO DA COMISSÃO ESPECIAL 

DE ANÁLISE DO CÓDIGO DE ÉTICA E TRANSIÇÃO PASTORAL, decide: 

Nomear uma comissão para reescrever os documentos e apresentá-los à próxima 

AG, ficando assim constituída: Rev. Esny Cerene, Rev. Paulo César Monteiro, 

Rev. Valdemar de Souza, Rev. Mario Sérgio de Goes e Presb. Omar Augusto 

Leite Melo. SUSPENSÃO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 12h30 para 

almoço com oração pelo Rev. Jean Douglas. REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão 

reiniciou às 14h30. DECISÕES: AG 08/17 – Tesouraria Geral, apresentando 

relatório, decide: Acolher o relatório. AG 26/17 – Da Comissão Permanente de 

Exames de Contas da Tesouraria, solicitando extensão do prazo para entrega de 

relatório, decide: Atender a solicitação e prorrogar o prazo até a próxima Comex 

da AG. NOMEAÇÃO DE COMISSÕES: Comissão de Revisão de Normas de 

Elaboração de Atas: Rev. Wellington Barboza, Rev. Vitor Manuel, Mario Ademar 

Fava, Valdeci Fornel; Comissão para instalação de novos Sínodos: Rev. 

Ricardo Marquesini, Rev. Erivan Magno, Rev. Jango Miranda e Presb. Célio 

Roberto de Araújo; AG 21/17 – Comissão Especial Para Estudos sobre a 

Suspensão da Ceia do Senhor a membros sob disciplina, decide: 

Considerando que a admissão de membros em disciplina à Ceia do Senhor 

contraria a Confissão de Fé, o documento foi considerado fora de ordem, pois 

necessitaria alterar o nosso símbolo de fé e para isso deve se obedecer os 

trâmites legais. OUTRAS DECISÕES: CONFISSÃO DE FÉ: a) Nomear uma 

comissão para elaboração de uma Confissão de Fé para a IPI do Brasil, b) Que a 

Comex faça essa nomeação considerando as diversidades teológicas da igreja. 

PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELAS COMISSÕES 

INTERVENTORA NO PRESBITÉRIO DE VOTORANTIM/SP E NO SÍNODO SUL 

DE SÃO PAULO - A Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do 

Brasil, com fulcro nos artigos 70 e 71 de sua Constituição, (registrada no 1° Oficial 

de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídica de São Paulo/SP 

sob número 313348), in verbis: Art. 70 – “Os concílios guardam gradação entre si, 



estando os inferiores sujeitos aos superiores, embora exerçam jurisdição ordinária 

e exclusiva nos assuntos de sua competência, definida nesta Constituição”. Art. 

71 – “Os concílios são, em gradação hierárquica ascendente: I - o Conselho, que 

exerce jurisdição sobre a igreja local; II - o Presbitério, que a exerce sobre os 

ministros e Conselhos que o integram; III - o Sínodo, que a exerce sobre os 

Presbitérios que o integram; IV - a Assembleia Geral, que a exerce sobre todos os 

concílios”, na Assembleia Extraordinária realizada em 15 de fevereiro de 2005, na 

cidade de Poços de Caldas-MG, decidiu INTERVIR no Sínodo Sul de São Paulo, 

nomeando uma Comissão Interventora para administrar a referida pessoa jurídica; 

na Assembleia Extraordinária realizada em 14 de julho de 2014 na cidade de 

Londrina-PR, decidiu INTERVIR no Presbitério de Votorantim/SP e igualmente 

nomeando uma Comissão Interventora para administrar a referida pessoa jurídica. 

Tendo as referidas pessoas jurídicas praticado diversos atos administrativos, a 

Assembleia Geral, em sua 10ª Reunião Ordinária, decide RATIFICAR os referidos 

atos, a saber: 1. extinção da Igreja Presbiteriana Independente de Arvore Grande, 

em 01 de junho de 2015, organização religiosa inscrita no Cadastro Nacional 

Pessoas Jurídicas sob o nº 71.874.655/0001-37, com sede na Av. São Paulo, 

1526 Sorocaba, São Paulo cujo Estatuto Social encontra-se registrado no 1º 

Oficial de Registro de imóveis, títulos e documentos e civil de Pessoa Jurídica de 

Sorocaba sob o nº 77584, nos termos dos artigos Art. 98 da Constituição da IPIB: 

“O Presbitério tem como principais atribuições: (…) VI - organizar, unir, transferir 

ou desmembrar igrejas e congregações presbiteriais, a pedido dos interessados, 

bem como dissolvê-las” e Art. 16 da mesma Constituição onde se lê: “Uma igreja 

local somente pode ser dissolvida por decisão do Presbitério, que providenciará as 

medidas necessárias para sua liquidação e extinção da personalidade jurídica”. 2. 

que todos os bens móveis e o imóvel matrícula no. 71.226 no 1o. Cartório Registro 

de Imóveis em Sorocaba/SP, depois de pagas eventuais dívidas sejam 

transferidos para a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil – CNPJ 

62.815.279/0001-19 conforme previsto no Estatuto da extinta igreja. 3. que seja 

dada baixa por extinção voluntária na referida pessoa jurídica junto a Receita 

Federal. 4. extinção do Presbitério de Votorantim, organização religiosa inscrita no 



Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº .., com sede na Rua...Sorocaba, 

nos termos do artigo 111 da Constituição da IPIB, que reza: “O Sínodo tem como 

principais atribuições: I - organizar, disciplinar, transferir, fundir e dissolver 

Presbitérios”. 5. que todos os bens móveis, saldo bancário e outros bens, depois 

de pagas eventuais dívidas, sejam transferidos para a Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil - CNPJ 62.815.279/0001-19 conforme previsto no Estatuto 

do Presbitério. 6. que seja dada baixa por extinção voluntária na referida pessoa 

jurídica junto a Receita Federal. NOMEAÇÃO DE COMISSÃO: Comissão de 

Gerenciamento de Riscos em Eventos: Rev. Roberto Viani, Presb. Rogério 

Bueno, Rev. Joselito, Presb. José da Conceição e Presb. Ezequiel Almeida. 

Passa-se ao levantamento de uma oferta para a compra de um terreno para 

abrigar o templo da futura IPI de Gravataí/RS. O valor da oferta foi de R$. 

5.240,50( Cinco mil, Duzentos e Quarenta reais e cinquenta centavos) e Dez 

Dólares. VOTO DE LOUVOR A DEUS: Registra-se um voto de louvor a Deus, do 

Presbitério Centro Oeste Paulista, pela vida dos membros da diretoria da AG pelos 

trabalhos benfazejos realizados na vida da Igreja. VOTO DE GRATIDÃO: 

Registra-se voto de gratidão a Deus pelo doutorado em psicologia do Rev Esny 

Cerene. VOTOS DE PESAR: Registra-se votos de pesar pelo falecimento do Rev. 

Walter Birseneck e Nair Borges Birseneck do Presbitério Centro Oeste Paulista; 

Rev. Venício Nogueira do Presbitério Piratininga; Rev. Silas de Assis Brochado do 

Presbitério Central Paulista; Presb. Anderson Ribeiro da IPI de Jales; Diaconisa 

Edna Maria Capitani Rodrigues e Diaconisa Aparecida dos Santos da 3ª IPI de 

São Paulo; Presb. Giovanni Fava, presbítero Emérito da IPI de Tupã; Deves 

Murback Guise, esposa do Rev. Walter Guise; Irene Garcia Costa de Souza, 

esposa do Rev. Marcio Pereira; Presb. Mario Luiz Gomes da 1ª IPI de Campinas; 

Jesuína de Souza Silva, fundadora da IPI Setor P Sul em Brasília; Presb. 

Reginaldo Murback; Presb. Moisés Laureano do Presbitério Itupararanga; Diácono 

Genésio de Amorim; Diácono Geraldo Tibúrcio da IPI Campo Grande/RJ; Presb 

Emérito Luiz Mussim da 1ª IPI de Campo Grande/MS; Rev. Eliel Ferreira de Luna, 

Presbitério Sergipe; Presb. Orlando de Souza, fundador da IPI Jd. América/GO; 

Rev. Nicodemos Lázaro Boldori do Presbitério Rio-Sul; Diac. Celso Mielgo 



Gonçalves do Presbitério Fluminense; Diac. Jônatas de Souza do PLNP; Tia Bau 

da IPI Novo Osasco; Presb. Emérito Teodorico de Souza Pires da IPI de Vila Nova 

Goiânia/GO; Presb. Elias Montosa, Presbitério de Londrina; Presb. Dauto 

Camargo da IPI Central de Presidente Prudente; Presbª. Julieta de Souza Oliveira, 

Presbitério Oeste do Paraná; Presb. Emérito Antonio Evangelista da Silva, 

fundador da IPI de Poços de Caldas; Alexandra dos Santos Rocha, esposa do 

Rev. Diogo Santana; Diácono Gentil Ribeiro de Nova Resende; Rev. Silas Silveira, 

Presbitério Distrito Federal e Revdª. Iris Marli Hansen do Presbitério Bandeirante; 

Presb. Cornélio Castilho, fundador da 2ª IPI de São José do Rio Preto. 

ENCERRAMENTO: A reunião foi encerrada às 17h20 com o cântico do Hino 

Oficial da IPIB “O Pendão Real” - CTP 412, oração e bênção pelo Rev. Áureo. 

Para constar, eu, Rev. Marcos Nunes da Silva, 1º secretário, lavrei a presente ata 

e a assino juntamente com os demais membros da diretoria presentes a esta 

reunião. 

 



ATA DA SESSÃO DE INSTALAÇÃO DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL 

 

DATA, HORA E LOCAL: 31/07/2019, às 20h00, no auditório do Hotel Golden 

Park, Rodovia José Ermírio de Morais, S/N, Sorocaba, SP. PRESIDENTE: Rev. 

Áureo Rodrigues Oliveira. SECRETÁRIO: Rev. Marcos Nunes da Silva. 

PRESENTES: SÍNODO BORDA DO CAMPO: Presbitério ABC: Revs.: Ivanildo 

de Oliveira Silva e Ricardo José Bento; Presbs.: Moisés José de Lima e Raphael 

Frederico Aiello de Moraes.  Presbitério Ipiranga: Rev. Alessandro Leonardo 

Rodrigues Silva; Presbs.: Ismael Cândido Mello e Ricardo Heumuth Benedetti. 

SÍNODO BRASIL CENTRAL: Presbitério Brasil Central: Revs.: Eldo Fernando 

Machado e Fernando Peres Alves; Presb. Jefferson Bezerra de Oliveira. 

Presbitério Distrito Federal: Revs.: Ézio Martins de Lima e Rui de Araújo Lobo; 

Presb. Marcos Aurélio Alves Jorge e a Presbª. Iracilda Rodrigues de Souza. 

Presbitério Luziânia: Revs.: Jorge Sebastian Tomas e Paulo Roberto Roriz 

Meireles. Presbitério Mato Grosso: Rev. José Drailton da Silva; Presb. Durval 

Oliveira Santos. Presbitério Rondônia: Rev. Hélcio Passos; Presb. Eduardo 

Mutsuo Tomiyoshi. SÍNODO MERIDIONAL: Presbitério Catarinense: Rev. 

Euclides Luiz do Amaral e Revª Gislaine Machado Neitsch; Presb. Rogério Edson 

Kruger.  Presbitério Grande Florianópolis: Rev. Fabrício Lauro Fukahori e Revª. 

Regina Niura Silva do Amaral; Presb. Carlos Alberto da Silva. Presbitério Sul do 

Paraná: Rev. Jean Carlos Selleti e a Revª. Priscila Rocha Madeira Kume; Presbs.: 

Luiz Carlos Morosini e Rogério Bueno da Silva. SÍNODO MINAS GERAIS: 



Presbitério São Paulo-Minas: Revs.: Galdino Acássio Gomes da Silva e Itamar 

Pereira da Silva; Presbs.: Euclides Sarro Júnior e Maurílio Clóvis dos Santos. 

Presbitério Sudoeste de Minas: Revs.: Israel Henrique Daciolo e Vitor Manuel 

Pereira da Silva Alves Correia; Presbs.: Aristides Aparecido Ribeiro e Benjamim 

Tercio Nogueira. Presbitério Sul de Minas: Revs.: Alex Sandro dos Santos e 

Eduardo Bornelli de Castro; Presbs.: Ailson Caixeta Leite e Geraldo Luciano dos 

Santos. SÍNODO OCIDENTAL: Presbitério Araraquarense:  Revs: José Andreze 

Nunes da Silva e Márcio Bérgamo de Araújo. Presbitério Campinas: Revs.: 

Hamilton Sant'ana Moreira e José Arno Tossini; Presbs.: Cairo Wermison de Paula 

e Luiz Ribeiro da Silva. Presbitério Noroeste Paulista: Revs.: Antônio Carlos 

Alves e Bruno Borges de Almeida; Presbs.: Abedias Queiros Ribeiro e Eliel 

Gonçalves de Souza. Presbitério Oeste: Revs.: Luciano Proença Lopes e Osmair 

Martins Garcia; Presbs.: Donisete Martins Ruiz e José Haylton Claudino. 

Presbitério Rio Preto: Revs.: Marcos Ferreira Lopes, Ricardo de Melo Nogueira; 

Presb. Rogério Aparecido Goldelli. SÍNODO OESTE PAULISTA: Presbitério 

Assis: Revs.: Dênis Silva Luciano Gomes e Juliano Sanchez Lopes. Presbitério 

Presidente Prudente: Revs.: Rodrigo Gasque Jordan e William de Souza Ramos; 

Presb. Josimar Soares. SÍNODO OSASCO: Presbitério Carapicuíba: Revs. 

Augusto Navarro Dias e Carlos Eduardo Araújo; Presb. Salmo Henrique da Silva. 

Presbitério Novo Osasco: Revs.: Filippo Blancato e Wagner Roberto Mango; 

Presb. Arquimedes dos Santos Lima Filho e Presbª. Sônia Regina Ferri. 

Presbitério Osasco: Revs.: Leontino Farias dos Santos e Paulo César de Souza; 

Presbs.:  Felipe Von Sohsten Resende e Renato Moroz Izzo. SÍNODO 

PANTANAL: Presbitério Campo Grande: Revs.: Claudionor Aguero dos Santos 



e Ercílio Farias Porangaba. Presbitério Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs.: 

Silas Souza Silva e José de Oliveira Costa; Presbs.: Dalkarlos Aparecido Franco 

dos Santos e Edinaldo Martins dos Santos. Presbitério Vale do Rio Aporé: 

Revs.: Fabrízio Salabai Barbosa e Osmar Gomes; Presbs. Giovani Luiz Horácio e 

Paulo Sérgio Eugênio da Silva. SÍNODO REV. JONAN JOAQUIM DA CRUZ: 

Presbitério Bahia: Rev. Marcelo Batista de Lima; Presb. Paulo César dos Santos 

Tavares. Presbitério Sergipe: Rev. Jorlan Carneiro Rodrigues de Freitas; Presb. 

Marcos Messias Sales Santos. Presbitério Sul da Bahia: Rev. Elional Rios 

Afonseca e Revª. Ieda Cristina Dias de Souza Rebouças. SÍNODO REV. JONAS 

DIAS MARTINS: Presbitério Londrina: Revs.: Jarbas Dias da Silva e José César 

Figueiredo Junker; Presb. Sidnei Luiz Tizziani e Presbª. Sônia Regina Machado 

dos Santos. Presbitério Norte do Paraná: Revs.: Alessandro Acácio Anastácio e 

Reinaldo Almeida dos Santos; Presbs.: Émerson Gumiero Leite e Moacir Enos 

Rosa. Presbitério Paranaense: Revs.: David Diniz Andrade e Romio da Silva 

Cardoso; Presb. Fernando Tavares. SÍNODO REV. MANOEL MACHADO: 

Presbitério Nordeste: Revs.: Diego Alessandro da Silva Moura e João Batista 

Amaral de Oliveira. Presbitério Pernambuco: Rev. Laércio Oscar da Silva Júnior; 

Presb. Célio Roberto de Araújo. SÍNODO RIO-SÃO PAULO: Presbitério 

Fluminense: Revs.: Cléber Coimbra Filho; Presb. Luís Carlos Batista Carneiro.  

Presbitério Rio de Janeiro:  Rev. Rogério de Santana. Presbitério Rio-Sul: 

Revs.: Marcos Paulo de Oliveira e Reginaldo de Almeida Ferro; Presbs.: José 

Mauro Feres da Silva e Silvestre Botelho da Siqueira Neto. Presbitério Vale do 

Paraíba: Revs.: Cléber Diniz Torres e Natanael da Mata Costa; Presbs.: Valdir do 

Espírito Santo e Wilson Rodrigues da Silva. SÍNODO SÃO PAULO:  Presbitério 



Bandeirante: Rev. Émerson Ricardo Pereira dos Reis e Revª. Shirley Maria dos 

Santos Proença; Presb. Walter de Jesus Alves. Presbitério Freguesia: Revs.: 

José Aparecido dos Santos e José de Jesus; Presbs.: Edivaldo de Souza e Moacir 

Benvindo de Carvalho. Presbitério Leste Paulistano: Revs.: Lazaro Alves da 

Silva Sobrinho e Roberto Viani; Presbª. Romilda de Oliveira Vasconcelos. 

Presbitério Novo Leste Paulistano: Rev. Rodrigues dos Santos Almeida; 

Presbs.: Ezequiel Almeida Bartolomeu e Valdeci Franco de Lacerda. Presbitério 

Piratininga: Revs.: Gilberto dos Santos Rodrigues e Mario Ademar Fava. 

Presbitério São Paulo: Revs.: Carlos Augusto Prado de Oliveira e Ildemara 

Querina Bomfim; Presbª. Esmaelita Vasconcelos Moura Prado. SÍNODO 

SETENTRIONAL: Presbitério Amazonas: Rev. Luiz Carlos da Silva Correia; 

Presb. Antenildo Correa da Silva.  Presbitério Ceará: Rev. Flávio Ferreira 

Façanha; Presb. Pedro Jorge Forte Batista.  Presbitério Leste do Ceará: Revs.: 

Mardonio de Sousa Pereira; Presb. Samuel Teixeira de Lima. Presbitério Norte: 

Revs.: Jersem Rodrigues Simões e Samuel do Prado; Presbaª.  Alessandra Soraia 

Lima Câmara. SÍNODO SUDOESTE PAULISTA: Presbitério Botucatu: Revs.: 

Clayton Leal da Silva e João Luiz Furtado; Presb. Juarez Cunha Tanno e a Presbª. 

Márcia Furrier Guedelha Blasi. Presbitério Central Paulista: Revs.; Paulo César 

Barros Monteiro e Zacharias Mariano de Souza Filho; Presbs.: Amilton Telles de 

Souza e Omar Augusto Leite Melo. Presbitério Marília: Revs.: Marcos Kopeska 

Paraizo e Renê Glória Gomes Paula; Presb. João Aparecido Soares.  Presbitério 

Ourinhos: Revs.: Marcos Gomes e Wanderley Maciel Kirilov; Presb.  Adaízo 

Franco da Silva Júnior. SÍNODO SUL DE SÃO PAULO: Presbitério 

Itupararanga: Revs.: Joselito da Silva Filho e Márcio Bortolli Carrara; Presbª. 



Irene Valério Campos. Presbitério Sorocaba: Revs. Áureo Rodrigues Oliveira e 

Agnaldo Pereira Gomes. Presbitério Sul de São Paulo: Revs.: Evaldo Nogueira 

de Souza e Ezequias Pires de Camargo. SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ: 

Presbitério Arapongas: Revs.: Edson de Oliveira Casado Júnior e Paulo 

Rodrigues Martins Júnior; Presbs. Marcos Aurélio da Silva e Waldomiro Ribeiro de 

Jesus. Presbitério Maringá: Revs.: Diones César Braz e Sérgio Gini; Presbs.: 

Djalma Bastos César e Dionísio Dias. Presbitério Oeste do Paraná: Rev. Edy 

Francisco Machado; Presbs.: David dos Santos e Nélson Jaime Có. AUSENTES: 

Presbitérios: Litoral Paulista, Dos Campos Gerais, Centro Oeste Paulista e Vale 

Sertão. “QUORUM”: Havendo “quórum”, com a presença de 104 ministros e de 

71 presbíteros, totalizando 175 delegados e com a representação total dos 

sínodos, o presidente declarou aberta a Sessão de Instalação da 11ª Reunião 

Ordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil, do Exercício 2019-2023. DEMAIS 

PRESENÇAS: Rev. Roberto Brasileiro Silva, Presidente do Supremo Concílio da 

Igreja Presbiteriana do Brasil, irmão Dennis Smith, Regional Liaison South 

América da Presbyterian Church USA;  Rev. Josué Martins, Presidente da Missão 

Avante; Senhora Sônia Mota, Presidente da Coordenadoria Ecumênica de Serviço 

- CESE; Rev. Agnaldo Pereira Gomes, Presidente da Aliança de Igrejas 

Presbiteriana e Reformadas da América Latina - AIPRAL; Senhora Claudete Niel 

de Castro, Coordenadora do  Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos - CPPC; 

Senhor Carlos Alberto Ferrari, representante do Secretário de Esportes do Estado 

de São Paulo, Deputado Carlos Bezerra; Senhor Mauricio Menezes, Presidente 

Nacional dos Gideões; Revª  Ione da Silva, Pastora da Igreja Metodista, 

Presidente do Centro Evangélico Brasileiro de Estudos Pastorais - CEBEP e 



Professora da Universidade Metodista em Piracicaba; Rev. Silas Luiz de Souza 

Pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, Professor da Universidade Mackenzie e 

Secretário do CEBEP; Rev. Lindberg Morais, Coordenador do Núcleo de Ética da 

Universidade Mackenzie; Presb. Sérgio Ferreira de Lima, Assessor Parlamentar; 

Laodicéia Meira Cardoso Cazella e Presb. Ronaldo Dias de Andrade, 

Coordenadores da Coordenadoria Nacional de Adultos da IPI do Brasil;  Revª Ana 

Isaura Lima de Souza, Secretária Nacional de Diaconia da IPI do Brasil. CULTO: 

Passa-se à celebração do Culto de Abertura, conforme a seguinte ordem litúrgica: 

Prelúdio; Saudação; Coral Rev. Onésimo Augusto Pereira (1a IPI de 

Sorocaba): “Vim para adorar-te / Meu Jesus eu te amo” - Tim Hughes. Arr. Keith 

Christopher. Adapt.: Silvia Gerevini, 2018; Convite para Adoração: Salmo 96:1-9; 

Cântico Congregacional: “Adorei em majestade” Cantai Todos os Povo (CTP) 1; 

Oração de Adoração; Coral Rev. Onésimo Augusto Pereira (1a IPI de 

Sorocaba): “Amar a Deus” - John Parker (Adaptação de Mark Hayes - Eclesiastes 

1 e 12); Chamada à Confissão: 1 João 1:9; Hino Congregacional: “Perdão, 

Senhor.” CTP 44; Oração Silenciosa; Oração de Confissão; Declaração de 

Perdão: Filipenses 3:1,13,14; Leitura do Antigo Testamento: Salmo 133.1; 

Saudação da paz: “Juntos” CTP 301; Leitura do Novo Testamento: Mateus 

5:14-16: 14; Cântico Congregacional: “Brilha, Jesus” CTP 20; Oração por 

Iluminação; Cântico Congregacional: “Espírito do Trino Deus” CTP 383; 

Proclamação da Palavra: Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira, com base no texto 

de Atos 18.9-10; Interlúdio; Afirmação da Fé da IPI do Brasil: Cremos na Santa 

Trindade, que é modelo de comunhão, unidade e amor. Cremos no Deus Pai, 

criador dos céus e da terra e de todos os seres humanos. Cremos em Jesus 



Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, que traz boas notícias aos 

pobres, liberdade aos cativos, vista aos cegos, libertação aos oprimidos e perdão 

para os nossos pecados. Cremos no Espírito Santo derramado sobre filhos e 

filhas, moços e velhos, servos e servas. Cremos na Igreja, família da fé, que 

abriga, acolhe e promove uma espiritualidade fundamentada na graça de Deus, 

que traz vida em plenitude, segundo as Escrituras Sagradas. Cremos como nossa 

missão a proclamação do Evangelho do Reino de Deus, para paz, justiça, 

liberdade e solidariedade, entre todos. Amém; Coral Rev. Onésimo Augusto 

Pereira (1a IPI de Sorocaba): “Somente em Cristo Confiarei” - Versão/adapt. 

Silvia Gerevini, 2017 Keith Getty e Stuart Towned. Adapt. Harmonia: Alex E., 

2018; POSSE DA DIRETORIA DA ASSEMBLEIA GERAL 2019-2023. Segundo 

relatório da Comissão Eleitoral (Doc. 01/19) nomeada para coordenar o processo 

eleitoral para a eleição da nova diretoria da Assembleia Geral da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil (IPIB) para o quadriênio 2019-2023, na 

reunião realizada em 08/12/2018, nos 63 Presbitérios que integram a IPIB, foi 

eleita a Chapa “Igreja Viva” com 51,53% (cinquenta e um, cinquenta e três por 

cento) dos votos. A diretoria eleita é empossada pelo Rev. Áureo para um 

mandato de 4 (quatro) anos tendo início em 1 de agosto de 2019 e término em 31 

de julho de 2023, ficando assim composta: Presidente: João Luiz Furtado, 

brasileiro, casado, ministro de confissão religiosa, CPF 015.294.348-07, RG 

12.387.977-2, residente e domiciliado na rua Aluísio Azevedo, 233, Ap. 121 B, 

Santana, São Paulo, SP. 1º Vice-Presidente: Ézio Martins de Lima, brasileiro, 

casado, ministro de confissão religiosa, CPF 623.498.641-20, RG 2.190.032, 

residente e domiciliado à SGAS 616 BL"B" lote 113, Asa Sul, Brasília,DF. 2º Vice-



Presidente: Leontino Farias dos Santos, brasileiro, casado, ministro de confissão 

religiosa, CPF 047.528.804-15, RG 11.852.247, residente e domiciliado na Estrada 

das Mulatas, 396, casa 24, Cotia,SP; 1º Secretário: Alex Sandro dos Santos, 

brasileiro, casado, ministro de confissão religiosa, CPF 285.203.708-45, RG 

29.983.252-1, residente e domiciliado à  Rua dos Pinheiros, 50, Jardim Floresta,  

Machado,MG. 2º Secretário: Moacir Enos Rosa, brasileiro, casado, empresário, 

CPF 280.946.469-34, RG 1.595.491-4, residente e domiciliada à Rua Albanir 

Manfredini 305, Jardim Arnaldo Busato, Rolândia, PR. O Rev. Assir Pereira orou 

pela nova diretoria da A.G. Após a posse, assume a presidência o Rev. João Luiz 

Furtado e a secretaria o Rev. Alex Sandro dos Santos. O Rev. João profere seu 

primeiro discurso na função de presidente da Assembleia Geral. SECRETARIA, 

TESOURARIA E ADMINISTRAÇÃO. São também eleitos e empossados nesta 

assembleia para um mandato com início em 1/8/2019 e término em 31/7/2023, os 

seguintes irmãos e irmã: Secretária Geral: Ildemara Querina Bomfim, brasileira, 

solteira, ministra de confissão religiosa, CPF 277.556.038-57, RG 04.016.347-44, 

residente e domiciliado à Rua Isaac Annes, 51, Lapa, São Paulo, SP. Tesoureiro 

Geral: Moacir Benvindo de Carvalho, brasileiro, casado, professor, CPF 

054.706.508-63, RG 3.565.866, residente e domiciliado à Rua Manuel de Arzão, 

177 – Freguesia do Ó, São Paulo, SP. Administrador Geral: Arnold Hermann 

Ferle, brasileiro, viúvo, aposentado, CPF 064.829.618-00, RG 3161486-3, 

residente e domiciliado na Rua Raul Pompéia, 905, Ap. 144, Pompéia, São Paulo, 

SP.  O Rev. Ézio orou pelos irmãos e irmã empossados. Após a posse, a Revª. 

Ildemara faz uma homenagem às esposas dos Diretores das Gestões 2015-2019 

e 2019-2023. Em seguida, é concedida a palavra ao Rev. Roberto Brasileiro Silva, 



Presidente do Supremo Concílio da IPB, para uma saudação à assembleia; Hino 

Congregacional: “O Pendão Real” CTP 412; Oração do Senhor; Envio; 

Bênção; Cântico Congregacional: “Amém” CTP 447. HORÁRIO REGIMENTAL: 

Ato contínuo é aprovado o seguinte horário regimental: Dia 31/07/2019, das 20h00 

às 22h30, sessão de instalação; Dia 1º/8/2019, das 8h30 às 9h00, exercícios 

devocionais; das 09h00 às 12h00, sessão; das 12h00 às 14h00, almoço; das 

14h00 às 18h00, sessão; das 18h00 às 20h00, jantar;  das 20h00 às 22h00, 

sessão; Dia 2/8/2019, das 8h30 às 9h00, exercícios devocionais; das 09h00 às 

12h00, sessão; das 12h00 às 14h00, almoço; das 14h00 às 18h00, sessão; das 

18h00 às 20h00, jantar;  das 20h00 às 22h00, sessão; Dia 3/8/2019, das 8h30 às 

9h00, exercícios devocionais; das 09h00 às 12h00, sessão; das 12h00 às 14h00, 

almoço; das 14h00 às 18h00, sessão; das 18h00 às 20h00, jantar;  das 20h00 às 

22h00, Culto de posse dos ministérios e secretarias; Dia 4/8/2019, das 8h30 às 

9h00, exercícios devocionais; das 09h00 às 12h00, sessão; às 12h00, almoço de 

encerramento. ENCERRAMENTO: A sessão foi encerrada às 22h27min, com 

oração e bênção pelo vice-presidente, Rev. Leontino Farias. Para constar, eu, 

Rev. Marcos Nunes, 1o secretário da Diretoria da gestão 2015 a 2019, e eu, Rev. 

Alex Sandro dos Santos, 1º secretário da Diretoria da gestão 2019 a 2023, 

lavramos e assinamos a presente ata que também vai assinada pelos demais 

membros da Diretoria da gestão 2015 a 2019 e da Diretoria da gestão 2019 a 

2023.  

 

 



ATA DA PRIMEIRA SESSÃO DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO 

BRASIL 

 

DATA, HORA E LOCAL: 1/08/2019, às 8h30min, no auditório do Hotel Golden 

Park, Rodovia José Ermírio de Morais, S/N, Sorocaba, SP. PRESIDENTE: Rev. 

João Luiz Furtado. SECRETÁRIO: Rev. Alex Sandro dos Santos. PRESENTES: 

SÍNODO BORDA DO CAMPO: Presbitério ABC: Revs.: Ivanildo de Oliveira Silva 

e Ricardo José Bento; Prsbs.: Moisés José de Lima e Raphael Frederico Aiello de 

Moraes.  Presbitério Ipiranga: Revs.: Alessandro Leonardo Rodrigues Silva e 

Esny Cerene Soares; Presbs.: Ismael Cândido Mello e Ricardo Heumuth 

Benedetti. Presbitério Litoral Paulista: Revs.: Helinton Rodrigo Zanini Paes e 

Homero Fernando Diaz; Presbs.: Adílson dos Santos Silva e Carlos Magno de 

Oliveira. SÍNODO BRASIL CENTRAL: Presbitério Brasil Central: Revs.: Eldo 

Fernando Machado e Fernando Peres Alves; Presb. Jefferson Bezerra de Oliveira. 

Presbitério Distrito Federal: Revs.: Ézio Martins de Lima e Rui de Araújo Lobo; 

Presb. Marcos Aurélio Alves Jorge e a Presbª. Iracilda Rodrigues de Souza. 

Presbitério Luziânia: Revs.: Jorge Sebastian Tomas e Paulo Roberto Roriz 

Meireles. Presbitério Mato Grosso: Rev. José Drailton da Silva; Presb. Durval 

Oliveira Santos. Presbitério Rondônia: Rev. Hélcio Passos; Presb. Eduardo 

Mutsuo Tomiyoshi. SÍNODO MERIDIONAL: Presbitério Catarinense: Rev. 

Euclides Luiz do Amaral e Revª Gislaine Machado Neitsch; Presb. Rogério Edson 

Kruger. Presbitério dos Campos Gerais: Rev. Celso Manuel Machado; Presb. 

André Trevisan Gabardo. Presbitério Grande Florianópolis: Revs.: Fabrício 



Lauro Fukahori e Regina Niura Silva do Amaral; Presb. Carlos Alberto da Silva. 

Presbitério Sul do Paraná: Rev. Jean Carlos Selleti e a Revª. Priscila Rocha 

Madeira Kume; Presbs.: Luiz Carlos Morosini e Rogério Bueno da Silva. SÍNODO 

MINAS GERAIS: Presbitério São Paulo-Minas: Revs.: Galdino Acássio Gomes 

da Silva e Itamar Pereira da Silva; Presbs.: Euclides Sarro Júnior e Maurílio Clóvis 

dos Santos. Presbitério Sudoeste de Minas: Revs.: Israel Henrique Daciolo e 

Vitor Manuel Pereira da Silva Alves Correia; Presbs.: Aristides Aparecido Ribeiro e 

Benjamim Tercio Nogueira. Presbitério Sul de Minas: Revs.: Alex Sandro dos 

Santos e Eduardo Bornelli de Castro; Presbs.: Ailson Caixeta Leite e Geraldo 

Luciano dos Santos. SÍNODO OCIDENTAL: Presbitério Araraquarense:  Revs: 

José Andreze Nunes da Silva e Márcio Bérgamo de Araújo. Presbitério 

Campinas: Revs.: Hamilton Sant'ana Moreira e José Arno Tossini; Presbs.: Cairo 

Wermison de Paula e Luiz Ribeiro da Silva. Presbitério Noroeste Paulista: 

Revs.: Antônio Carlos Alves e Bruno Borges de Almeida; Presbs.: Abedias Queiros 

Ribeiro e Eliel Gonçalves de Souza. Presbitério Oeste: Revs.: Luciano Proença 

Lopes e Osmair Martins Garcia; Presbs.: Donisete Martins Ruiz e José Haylton 

Claudino. Presbitério Rio Preto: Revs.: Marcos Ferreira Lopes e Ricardo de Melo 

Nogueira; Presb. Rogério Aparecido Goldelli. SÍNODO OESTE PAULISTA: 

Presbitério Assis: Revs.: Dênis Silva Luciano Gomes e Juliano Sanchez Lopes. 

Presbitério Centro-Oeste Paulista: Revs.: Joel Garcia Vieira e Leandro Mazini; 

Presb. Edvander Santos Esteves e a Presbª. Felícia Forte Sobrinha. Presbitério 

Presidente Prudente: Revs.: Rodrigo Gasque Jordan e William de Souza Ramos; 

Presbs.: André Murilo Krug e Josimar Soares. SÍNODO OSASCO: Presbitério 

Carapicuíba: Revs. Augusto Navarro Dias e Carlos Eduardo Araújo; Presb. Salmo 



Henrique da Silva. Presbitério Novo Osasco: Revs.: Filippo Blancato e Wagner 

Roberto Mango; Presb. Arquimedes dos Santos Lima Filho e Presbª. Sônia Regina 

Ferri. Presbitério Osasco: Revs.: Leontino Farias dos Santos e Paulo César de 

Souza; Presbs.: Felipe Von Sohsten Resende e Renato Moroz Izzo. SÍNODO 

PANTANAL: Presbitério Campo Grande: Revs.: Claudionor Aguero dos Santos 

e Ercílio Farias Porangaba. Presbitério Conesul: Rev. Tiago Paulo Santos da 

Silva e Presb. Émerson Costa Machado. Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs.: 

Silas Souza Silva e José de Oliveira Costa; Presbs.: Dalkarlos Aparecido Franco 

dos Santos e Edinaldo Martins dos Santos. Presbitério Vale do Rio Aporé: 

Revs.: Fabrízio Salabai Barbosa e Osmar Gomes; Presbs: Giovani Luiz Horácio e 

Paulo Sérgio Eugênio da Silva. SÍNODO REV. JONAN JOAQUIM DA CRUZ: 

Presbitério Bahia: Rev. Marcelo Batista de Lima; Presb. Paulo César dos Santos 

Tavares. Presbitério Sergipe: Rev. Jorlan Carneiro Rodrigues de Freitas; Presb. 

Marcos Messias Sales Santos. Presbitério Sul da Bahia: Rev. Elional Rios 

Afonseca e Revª. Ieda Cristina Dias de Souza Rebouças. SÍNODO REV. JONAS 

DIAS MARTINS: Presbitério Londrina: Revs.: Jarbas Dias da Silva e José César 

Figueiredo Junker; Presb. Sidnei Luiz Tizziani e Presbª. Sônia Regina Machado 

dos Santos. Presbitério Norte do Paraná: Revs.: Alessandro Acácio Anastácio e 

Reinaldo Almeida dos Santos; Presbs.: Émerson Gumiero Leite e Moacir Enos 

Rosa. Presbitério Paranaense: Revs.: David Diniz Andrade e Romio da Silva 

Cardoso; Presb. Fernando Tavares. SÍNODO REV. MANOEL MACHADO: 

Presbitério Nordeste: Revs.: Diego Alessandro da Silva Moura e João Batista 

Amaral de Oliveira. Presbitério Pernambuco: Rev. Laércio Oscar da Silva Júnior; 

Presb. Célio Roberto de Araújo. SÍNODO RIO-SÃO PAULO: Presbitério 



Fluminense: Revs.: Cléber Coimbra Filho; Presb. Luís Carlos Batista Carneiro.  

Presbitério Rio de Janeiro:  Rev. Rogério de Santana. Presbitério Rio-Sul: 

Revs.: Marcos Paulo de Oliveira e Reginaldo de Almeida Ferro; Presbs.: José 

Mauro Feres da Silva e Silvestre Botelho da Siqueira Neto. Presbitério Vale do 

Paraíba: Revs.: Cléber Diniz Torres e Natanael da Mata Costa; Presbs.: Valdir do 

Espírito Santo e Wilson Rodrigues da Silva. SÍNODO SÃO PAULO: Presbitério 

Bandeirante: Rev. Émerson Ricardo Pereira dos Reis e Revª. Shirley Maria dos 

Santos Proença; Presb. Walter de Jesus Alves. Presbitério Freguesia: Revs.: 

José Aparecido dos Santos e José de Jesus; Presbs.: Edivaldo de Souza e Moacir 

Benvindo de Carvalho. Presbitério Leste Paulistano: Revs.: Lazaro Alves da 

Silva Sobrinho e Roberto Viani; Presbª. Romilda de Oliveira Vasconcelos. 

Presbitério Novo Leste Paulistano: Revs.: Lutero Alberto Gaspar e Rodrigues 

dos Santos Almeida; Presbs.: Ezequiel Almeida Bartolomeu e Valdeci Franco de 

Lacerda. Presbitério Piratininga: Revs.: Gilberto dos Santos Rodrigues e Mario 

Ademar Fava; Presb. Marcelo Jacintho Lopes. Presbitério São Paulo: Revs.: 

Carlos Augusto Prado de Oliveira e Ildemara Querina Bomfim; Presb. Ronaldo 

Madella e Presbª. Esmaelita Vasconcelos Moura Prado. SÍNODO 

SETENTRIONAL: Presbitério Amazonas: Rev. Luiz Carlos da Silva Correia; 

Presb. Antenildo Correa da Silva.  Presbitério Ceará: Rev. Flávio Ferreira 

Façanha; Presb. Pedro Jorge Forte Batista.  Presbitério Leste do Ceará: Revs.: 

Mardonio de Sousa Pereira; Presb. Samuel Teixeira de Lima. Presbitério Norte: 

Revs.: Jersem Rodrigues Simões e Samuel do Prado; Presbaª.  Alessandra Soraia 

Lima Câmara. SÍNODO SUDOESTE PAULISTA: Presbitério Botucatu: Revs.: 

Clayton Leal da Silva e João Luiz Furtado; Presb. Juarez Cunha Tanno e a Presbª. 



Márcia Furrier Guedelha Blasi. Presbitério Central Paulista: Revs.; Paulo César 

Barros Monteiro e Zacharias Mariano de Souza Filho; Presbs.: Amilton Telles de 

Souza e Omar Augusto Leite Melo. Presbitério Marília: Revs.: Marcos Kopeska 

Paraizo e Renê Glória Gomes Paula; Presb. João Aparecido Soares.  Presbitério 

Ourinhos: Revs.: Marcos Gomes e Wanderley Maciel Kirilov; Presb.  Adaízo 

Franco da Silva Júnior. SÍNODO SUL DE SÃO PAULO: Presbitério 

Itupararanga: Revs.: Joselito da Silva Filho e Márcio Bortolli Carrara; Presb. 

Rogério José Vieira e Presbª. Irene Valério Campos. Presbitério Sorocaba: 

Revs. Áureo Rodrigues Oliveira e Agnaldo Pereira Gomes; Presbíteras: Denise de 

Souza Lyra Hatência e Regina Célia da Silva. Presbitério Sul de São Paulo: 

Revs.: Evaldo Nogueira de Souza e Ezequias Pires de Camargo. SÍNODO VALE 

DO RIO PARANÁ: Presbitério Arapongas: Revs.: Edson de Oliveira Casado 

Júnior e Paulo Rodrigues Martins Júnior; Presbs. Marcos Aurélio da Silva e 

Waldomiro Ribeiro de Jesus. Presbitério Maringá: Revs.: Diones César Braz e 

Sérgio Gini; Presbs.: Djalma Bastos César e Dionísio Dias. Presbitério Oeste do 

Paraná: Revs.: Edy Francisco Machado e Fernando da Silva Julião; Presbs.: 

David dos Santos e Nélson Jaime Có. AUSENTE: Presbitério Vale Sertão. 

DEMAIS PRESENÇAS: Presb. Sérgio Ferreira de Lima, Assessor Parlamentar; 

Claudete Niel de Castro, Coordenadora do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras 

Cristãos (CPPC); Rev. Lysias Oliveira dos Santos, Presbitério Sorocaba; Rev. 

Assir Pereira, Presidente da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) e Dennis Smith, 

representante da Presbyterian Church of the United States of América (PCUSA). 

“QUORUM”: Havendo “quórum”, com a presença de 113 ministros e de 78 

presbíteros, totalizando 191 delegados e com a representação de todos os 



Sínodos, o presidente declarou aberta a Primeira Sessão da 11ª Reunião 

Ordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil - Exercício 2019-2023. ATA 

ANTERIOR. Foi lida e aprovada a Ata da Sessão de Instalação. DEVOCIONAL. 

Às 8h30, iniciam-se os exercícios devocionais com oração feita pela Revª. Regina 

Niúra do Amaral e meditação pelo Rev. Ézio com base no Evangelho de João 

5.14-15. HOMENAGEM: O Rev. Assir Pereira, Presidente da SBB e ex-presidente 

da Assembleia Geral da IPIB é homenageado com uma placa com os seguintes 

dizeres: “São Paulo, 01 de agosto de 2019 de Igreja Presbiteriana Independente 

do Brasil ao Reverendo Assir Pereira. Por ocasião do JUBILEU DE OURO de seu 

ministério Pastoral. Louvamos a Deus pelos anos de dedicação à proclamação e 

expansão do Evangelho do nosso Senhor Cristo. Que o amado irmão continue a 

levantar o Estandarte da fé a viver pela Coroa Real do Salvador!” “Quão formosos 

são os pés dos que anunciam as boas novas” (Isaías 52.7). Rev. João Luiz 

Furtado – Presidente da Assembleia Geral.” SAUDAÇÃO. É cedida a palavra ao 

irmão Dennis Smith, representante da PCUSA, que saudou à Assembleia, 

agradecendo pela história de ambas denominações no estabelecimento de uma 

parceria longeva e fez a leitura do texto de Efésio 4.1-6. FUNDAÇÃO EDUARDO 

CARLOS PEREIRA.  A – CONSELHO CURADOR: São eleitos para o Conselho 

Curador: Assir Pereira, brasileiro, casado, ministro de confissão religiosa, RG: 

3441410-1, CPF: 221.265.468-53, residente e domiciliado na rua Eng. Paulo de 

Campos Fessel, 234, Joapiranga, Valinhos, SP; Clayton Leal da Silva, brasileiro, 

casado, ministro de confissão religiosa, RG: M3.058.198, CPF: 467.140.226.20, 

residente e domiciliado na rua Francisco Lotufo, 196, Padovan, Botucatu,SP; 

Paulo Eduardo Cesquim, brasileiro, casado, ministro de confissão religiosa, RG: 



4.355.170-X, CPF: 077.643.798-40, residente e domiciliado na rua Professor 

Pedreira de Freitas, 372, Tatuapé, São Paulo,SP; Moisés José de Lima, brasileiro, 

casado, aposentado, RG: 809.041-6, CPF: 260.715.508-82, residente e 

domiciliado na rua Santa Inês, 61, Ap 71, vila Augusto, Mauá, SP; Jean Carlos da 

Silva, brasileiro, casado, ministro de confissão religiosa, RG: 1.578.440-1, CPF:  

691.623.809-49, residente e domiciliado na rua três Quadra 8, Lote 8,   Sem 

Numero, Loteamento, Luziânia, GO; Omar Augusto Leite Melo, brasileiro, casado,  

advogado, RG: 23.275.900-5, CPF: 275.646.768-50, residente e domiciliado na 

avenida Affonso José Aiello, 14-100, lote H21, Vila Aviação, Bauru,SP; Wilson de 

Matos Silva, brasileiro, casado, empresário, RG:  557.281, CPF: 459.518.884-68, 

residente e domiciliado na avenida Guedner, 1610, Jd Aclimação, Maringá,PR. B – 

CONSELHO FISCAL: São eleitos para o Conselho Fiscal: Sônia Regina Machado 

dos Santos, brasileira, divorciada, contadora,  RG: 854.970-2, CPF: 280.958.809-

06, residente e domiciliada na rua Paranaguá, 840, Ap 1004,  Centro,  

Londrina,PR; Luiz Ribeiro da Silva, brasileiro, casado, contador, RG: 6.662.479-4, 

CPF: 400.502.468-87, residente e domiciliado na rua Eng. Osvaldo Nascimento de 

Lemos, 369, Vila Lemos, Campinas,SP; Edmilson de Araújo Pires, brasileiro, 

casado, engenheiro civil, RG: 1.201.498, CPF: 307.147.371-00, residente e 

domiciliado na rua das Boninas, 130, Ap 402, Torre B2, Ponta D'Areia, São Luís, 

MA. O  Presb. Moacir Enos Rosa orou agradecendo pela eleição dos novos 

conselheiros da FECP.  ENTRADA DE DOCUMENTOS: AG 01/19 – Da 

Comissão Eleitoral, apresentando relatório; AG 02/19 – Da Comissão de Reforma 

dos Textos Legais da IPIB, encaminhando proposta de alteração do Estatuto da 

IPI do Brasil; AG 03/19 -  Da Comissão de Reforma dos Textos Legais da IPIB, 



encaminhando proposta de alteração do Código Eleitoral da IPI do Brasil; AG 

04/19 – Da Comissão de Reforma dos Textos Legais da IPIB, encaminhando 

proposta de alteração do Regimento Interno da IPI do Brasil; AG 05/19 – DA 

Comissão de Reforma dos Textos Legais da IPIB, encaminhando proposta de 

Glossário de Regras Parlamentares; AG 06/19 – Da Comissão de Formulação de 

Cartilha de Direitos e Deveres de igrejas e pastores, apresentando relatório; AG 

07/19 – Da Secretaria de Música e Liturgia, apresentando relatório; AG 08/19 – Do 

; AG 09/19 – Do Sínodo Vale do Rio Paraná, solicitando posicionamento ofici08al 

da IPI do Brasil sobre evento denominado “Encontro com Deus”; AG 10/19 – Do 

Sínodo Brasil Central, solicitando transferência para o Presbitério Distrito Federal 

de propriedade em Palmas, TO; AG 11/19 – Do Sínodo Ocidental, encaminhando 

solicitação do Presbitério de Campinas de redução de contribuição das igrejas 

para a AG; AG 12/19 – Do Comissão Executiva da IPIB, encaminhando proposta 

de alteração do Art. 117 da LC – Lei Complementar; AG 13/19 – Do Sínodo Oeste 

Paulista, encaminhando proposta do Presbitério de Assis, de alteração na 

Afirmação de Fé da IPI do Brasil; AG 14/19 – Do Sínodo Brasil Central – 

Encaminhando solicitação do Presbitério de Rondônia de regularização e doação 

de imóveis na cidade de Vilhena-RO; AG 15/19 – Do Sínodo Vale do Rio Paraná, 

encaminhando solicitação do Presbitério de Maringá por definições sobre ministros 

cedidos a igrejas no Exterior; AG 16/19 – Do Sínodo Vale do Rio paraná, 

encaminhando solicitação do Presbitério de Maringá de doação de terreno em 

nome da IPI do Brasil; AG 17/19 – Do Acampamento Cristo é Vida, apresentando 

relatório de atividades; AG 18/19 – Da Associação Bethel, apresentando relatório 

de atividades; AG 19/19 – Da Secretaria de Educação Cristã, apresentando 



relatório; AG 20/19 – Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, apresentando 

relatório de atividades; AG 21/19 – Da Secretaria de Educação Teológica, 

apresentando relatório; AG 22/19 – Da Ministério da Educação, apresentando 

relatório; AG 23/19 – Do  Ministério da Comunicação, apresentando relatório; AG 

24/19 – Do Sínodo Sudoeste Paulista, encaminhando solicitação do Presbitério de 

Botucatu de criação de Conselho Editorial de Educação Cristã; AG 25/19 – Da 

Assessoria de Estatísticas, apresentando relatório; AG 26/19 – Do Sínodo Vale do 

Rio Paraná, encaminhando proposta do Presbitério de Maringá de adoção de 

composição paritária nas deliberações dos presbitérios; AG 27/19 – Da Secretaria 

Geral, apresentando livro de atas e atos da  Comissão Executiva da Assembleia 

Geral (COMEX-AG) para homologação; AG 28/19 – Do  Sínodo São Paulo, 

encaminhando consulta do Presbitério Piratininga sobre o artigo 13 da 

Constituição da IPI do Brasil; AG 29/19 – Da Secretaria Geral, apresentando 

relatório do IPIB-Prev Mapfre; AG 30/19 – Do Ministério da Educação, solicitando 

alteração no Manual de Candidatos, propondo obrigatoriedade do 

“Acompanhamento Ministerial” de candidatos ao sagrado Ministério da IPIB; AG 

31/19 – Da Tesouraria Geral, apresentando relatório; AG 32/19 – Do Sínodo 

Sudoeste Paulista, encaminhando proposta do Presbitério de Botucatu de Projeto 

de Estrutura Nacional de Oração; AG 33/19 -  Do Sínodo Sudoeste Paulista, 

encaminhando proposta do Presbitério de Botucatu de criação de Comissão de 

Celebrações; AG 34/19 -  Do Sínodo Sudoeste Paulista, encaminhando proposta 

do Presbitério de Botucatu de Comissão de Apoio Jurídico às igrejas; AG 35/19 -  

Do Sínodo Sudoeste Paulista, encaminhando proposta do Presbitério de Botucatu 

de piso nacional de côngruas; AG 36/19 -  Do Sínodo Sudoeste Paulista, 



encaminhando proposta do Presbitério de Botucatu propondo competência da 

Diretoria para elaborar manifestações públicas; AG 37/19 – Da Comissão 

Permanente de Exame de Contas, apresentando relatório; AG 38/19 -  Do Sínodo 

Sudoeste Paulista, encaminhando proposta do Presbitério de Botucatu de criação 

na estrutura organizacional da IPI do Brasil de Secretaria de Transparência e 

Ouvidoria; AG 39/19  - Do Sínodo Osasco, solicitando detalhamento dos gastos 

das reuniões da Comex de 2018 e 2019 e futuras reuniões; AG 40/19 – Do Sínodo 

Rev. Jonan Joaquim da Cruz, encaminhando solicitação do Presbitério Sergipe 

sobre união homoafetiva; AG 41/19 – Da Delegação da IPI do Brasil no Instituto 

Ecumênico de Pós-Graduação (IEPG), apresentando relatório; AG 42/19 – Da 

Comissão de Formulação da Confissão de Fé da IPI do Brasil, apresentando 

relatório; AG 43/19 – Do Sínodo Rev. Jonan Joaquim da Cruz, encaminhando 

solicitação do Presbitério Bahia de revisão de obrigatoriedade de uso de CPF no 

Jetro, Sistema de Administração Eclesiástica da IPI do Brasil; AG 44/19 – Da 

Comissão de Reforma dos Textos Legais da IPI do Brasil, apresentando proposta 

de alteração das Norma de Elaboração de Atas; AG 45/19 – Do Ministério da 

Educação, apresentando relatório; AG 46/19 – Da Delegação IPIB/ACEB, 

solicitando filiação à Aliança Evangélica; AG – 47/19 – Da Diretoria da gestão 

2015-2019, apresentando relatório; AG – 48/19 - Do Sínodo Manoel Machado, 

solicitando doações de imóveis; AG – 49/19 - Do Ministério da Missão, 

apresentando relatório. ENTRADA DOS LIVROS DE ATAS: É recebido o livro de 

atas da Comissão Executiva da Assembleia Geral (COMEX-AG) – Exercício 2017 

a 2019 e dos Sínodos: Borda do Campo, Brasil Central, Meridional, Minas Gerais, 

Ocidental, Oeste Paulista, Osasco, Pantanal, Rev. Jonan Joaquim da Cruz, Rev. 



Jonas Dias Martins, Rev. Manoel Machado, Rio-São Paulo, São Paulo, 

Setentrional, Sudoeste Paulista e Vale do Rio Paraná. NOMEAÇÃO DAS 

COMISSÕES: Exercícios Devocionais: Presbª. Marcia Guedelha - Relatora, 

Edgar Menezes e Rev. Casso Vieira;  Comissão de Papéis e Consultas I (Docs. 

07,17,18,19,20,21,22,23,29,41,45,47): Rev. Shirley Proença – Relatora, Rev. 

Euclides Luiz do Amaral, Rev. Gilberto Rodrigues, Rev. Eldo Machado, Rev. 

Helinton Rodrigo Zanini Paes, Rev. Denis Silva Luciano Gomes, Rev. Priscila 

Madeira Kume, Presb. Durval Oliveira Santos, Presb. Ailson Caixeta Leite, Presb. 

Josimar Soares, Presb. Célio Roberto de Araújo, Presb. José Mauro Feres da 

Silva, Presb. Nélson Jaime Có; Presb. Djalma Bastos Cesar; Comissão de 

Papéis e Consultas II (Docs 10,14,16,08,11,32,33,35,36,43), Rev. Paulo Cesar 

de Souza – Relator, Rev. Rogério Bueno, Rev. Lutero Alberto Gaspar, Rev. 

Homero Diaz, Rev. Alessandro Acacio, Rev. Evaldo Nogueira, Rev. Rodrigo 

Gasque Jordan, Presb. Dalkarlos, Presb. Ronaldo Madella, Presb. Marcos 

Messias, Presb. Esmaelita do Prado, Presb. José de Jesus, Presb. Amilton Telles, 

Presb. David dos Santos; Comissão de Papéis e Consultas III (Docs 

11,12,15,24,26,28,34,38,39), Rev. Rui Lobo - Relator, Rev. Marcos Aurélio Alves, 

Rev. Fabrizio Salabai, Rev. Marcos Paulo de Oliveira, Rev. Edy Machado, Rev. 

Edson Casado Jr., Rev. Rene Glória, Presb. Felipe Von Sohsten, Presb. Irene 

Valério Campos, Presb. Omar Augusto Leite, Presb. Eduardo Tomiyoshi, Presb. 

Euclides Sarro Jr., Presb. Cairo De Paula, Presb. Rogério José Vieira. Comissão 

de Papéis e Consultas IV (Docs 9,13,30,46), Rev. Jean Seletti - Relator, Rev. 

Áureo Oliveira, Rev. Marcos Kopeska, Rev. Cleber Diniz Torres, Rev. José Arno 

Tossini, Rev. Vitor Correa, Rev. Clayton Leal da Silva, Presb. Luiz Carlos Morosini, 



Presb. Dionísio Dias, Presb. Waldomiro Ribeiro de Jesus, Presb.  Antonio Alves 

dos Santos, Presb. João Aparecido Soares, Presb. Edivaldo de Souza, Presb. 

Adaízo Franco; Comissão de Papéis e Consultas V (Doc 40), Rev. Esny Cerene 

Soares – Relator, Rev. Juliano Lopes Sanches, Rev. Roberto Viani, Rev. José 

Drailton da Silva, Rev. Antonio Carlos Alves, Rev. Fernando Peres Alves, Rev. 

Jorge Sebastian Tomas, Presbª. Denise Lira, Presb. Andre Trevisan, Presb. 

Aristides Ribeiro, Presb. Abedias Queiros, Presb. Arquimedes dos Santos, Presb. 

Emerson Costa Machado. Comissão para Exame dos Livros de Atas dos 

Sínodos: Rev. Mario Ademar Fava - Relator, Rev. Wagner Mango, Rev. Mardônio 

de Souza, Rev. Galdino Acácio, Rev. Lazaro Alves da Silva, Rev. José Aparecido 

dos Santos, Rev. Carlos Augusto Prado, Revª. Gislaine Machado, Rev. Hélcio 

Passos, Rev. Ricardo José Bento, Rev. Emerson Ricardo, Presbª. Felicia Forte, 

Presbª. Romilda de Oliveira, Presb. Moises José de Lima, Rev. Cleber Coimbra, 

Presb. Antenildo Correa, Presb. Pedro Jorge Forte, Presb. Waldomiro Ribeiro. 

Comissão para Exame do Livro de Atas da COMEX-AG e Apreciação do 

Relatório: Rev. Felippo Blancatto - Relator, Rev. Romio da Silva Cardoso, Rev. 

Samuel do Prado, Rev. Márcio Carrara, Rev. Ricardo Bruder, Presbª. Alessandra 

Soraia, Presb. Donisete Martins, Presb. Edvander Santos, Presbª. Regina Célia, 

Presb. Paulo César dos Santos Tavares. Comissão de Apreciação do Relatório 

e da Contas da Tesouraria: Presbª. Sônia Regina Machado - Relatora, Presb. 

Renato Moroz, Presb. Rogério Edson Kruger, Presb. Maurilio Clovis, Presb. 

Juarez Cunha, Presb. Salmo Henrique, Rev. Ivanildo Silva, Rev. Fabricio Fukahori, 

Rev. Itamar Pereira, Rev. Diego Alessandro, Rev. Luciano Proença Lopes, Rev. 

Joel Garcia. Comissão de Estatística: Rev. Sergio Gini - Relator, Rev. Celso 



Machado, Rev. Bruno Borges, Rev. Silas Souza Silva, Rev. Leandro Mazini, Rev. 

João Batista Amaral, Presb. Ricardo Benedetti, Presb. Gilson Oliveira Pohl, Presb. 

Rogerio Bueno da Silva, Presb. Giovani Luiz Horacio, Presbª. Sonia Ferri, Presb. 

Valdir do Espirito Santo. Comissão de Diplomacia: Rev. Clayton Leal - Relator, 

Rev. Agnaldo Pereira, Rev. Alessandro Leonardo, Rev. Ezequias Pires de 

Camargo. HOMENAGEM AOS PRESBÍTERO E PRESBÍTERAS. O Presidente 

chama a atenção para a celebração do “Dia do Presbítero e Presbítera”. Segue-se 

um momento de oração em gratidão pela data, conduzido pelo Rev. Leontino. 

SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: Às 10h10min é suspensa a sessão para 

o trabalho das Comissões e às 20h00 é reiniciada a sessão com uma oração feita 

pelo Rev. Casso e cânticos congregacionais. SOLENIDADE: É concedida a 

palavra ao Rev. Lysias Oliveira dos Santos, que apresenta seu livro, escrito em 

conjunto com Paulo Sérgio Proença, intitulado “Romanos”. O Rev. Felippo 

Blancato ora em gratidão à vida do Rev. Lysias. É concedida também a palavra à 

irmã Claudete Niel de Castro, coordenadora do CPPC, que apresenta relato sobre 

o ministério que o grupo tem desenvolvido e apresenta a Bíblia Conselheira. 

DECISÕES: Quanto ao Doc. 10/19, do Sínodo Brasil Central, solicitando 

transferência para o Presbitério Distrito Federal de propriedade em Palmas, TO; 

decide: Que se arquive, pois o documento do Sínodo, carece de objeto, conforme 

informação trazida pelo Rev. Rubens Renato, Presidente da Associação Bethel. 

Segundo relato, o imóvel não pertence à Associação Bethel, uma vez que é de 

propriedade da IPIB. Portanto, não pode ser vendido pela Associação. Também 

não há nenhuma tratativa entre as partes para venda do referido imóvel, apenas 

negociações para renovação do aluguel com a prefeitura de Palmas. Quanto ao 



Doc. 08/19, do Sínodo Brasil Central, encaminhando solicitação do Presbitério de 

Luziânia de flexibilização do Jetro, Sistema de Administração Eclesiástica da IPI 

do Brasil e  Doc. 43/19,   do Sínodo Rev. Jonan Joaquim da Cruz, encaminhando 

solicitação do Presbitério Bahia de revisão de obrigatoriedade de uso de CPF no 

Jetro, Sistema de Administração Eclesiástica da IPI do Brasil; decide: Que se 

faculte a informação de RG e CPF no cadastro de membros do sistema Jetro. 

Quanto ao Quanto ao Doc. 14/19, do Sínodo Brasil Central – Encaminhando 

solicitação do Presbitério de Rondônia de regularização e doação de imóveis na 

cidade de Vilhena, RO; decide: a) Que se conceda a doação dos seguintes 

imóveis: 1 - lote nº 04, da quadra 103, do setor 01, com as seguintes 

características: limites e confrontações: área 312,10 m2, medindo de frente 12,57 

m, aos fundos 12,38 m, a sua direita 25,15 m e a sua esquerda24,84 m. Dista da 

esquina mais próxima 39,96 m/Lado par, ao norte com Avenida Leopoldo Peres 

(12,57m), ao sul com parte do lote 20 da mesma quadra (12,38m), a leste com o 

lote 05 da mesma quadra (25,15m), a oeste com o lote 03 da mesma quadra 

(24,84m), que se acha registrada no Registro de Imóveis da Comarca de Vilhena, 

Estado de Rondônia sob número R1-1639, às folhas 1639, no livro 02. 2 - lote nº 

05, da quadra 103, do setor 01, com as seguintes características: limites e 

confrontações: área 313,69 m2, medindo de frente 12,58 m, aos fundos 12,39 m, a 

sua direita 25,10 m e a sua esquerda 25,15 m. Dista da esquina mais próxima 

37,47 m/Lado par, ao norte com Avenida Leopoldo Peres (12,58m), ao sul com 

parte do lote 09 da mesma quadra (12,39m), a leste com o lote 06 da mesma 

quadra (25,10m), a oeste com o lote 04 da mesma quadra (25,15m), que se acha 

registrada no Registro de Imóveis da Comarca de Vilhena, Estado de Rondônia 



sob número R1-1639, às folhas 1639, no livro 0; b) que se conceda autorização ao 

presidente da  AG da IPIB para assinar a escritura para o Presbitério; c) e que os 

custos de transferência e taxas cartorárias deverão ser arcadas pela solicitante. 

Quanto ao Doc. 16/19,  do Sínodo Vale do Rio Paraná, encaminhando solicitação 

do Presbitério de Maringá de doação de terreno em nome da IPI do Brasil; decide: 

Que se conceda a doação do imóvel descrito na transcrição do talão 36, 

certificado nº 10772 do Registro de Imóveis – Títulos e Documentos da Comarca 

de Paranavaí, PR: “A data de terras nr. 5 (cinco) da quadra 77 (setenta e sete), da 

planta da Cidade Paraiso do Norte, nesta comarca, com a área de 601,06 metros 

quadrados, sem benfeitorias, e dentro das seguintes divisas e confrontações: 

“Situação” vizinhando de um lado com a data 6 e do outro lado com a Rua 

Severiana Candida nos fundos com a data 7 e com frente para a rua Cassimiro de 

Abreu. - Medidas: Frente e fundo com 14,66 metros. Dos dois lados com 41,00 

metros.- “Conforme Escritura Pública lavrada nas notas do Tabelião Shiro 

Ichikawa, de Paraíso do Norte, nesta comarca, em 15 de março de 1962, às folhas 

181 e verso do livro número 5 (cinco)”, autorizando-se o presidente da AG da IPIB 

a assinar a escritura  para a Igreja, sendo que os custos de transferência e taxas 

cartorárias deverão ser arcadas pela solicitante. Quanto ao Doc. 32/19, do 

Sínodo Sudoeste Paulista, encaminhando proposta do Presbitério de Botucatu de 

Projeto de Estrutura Nacional de Oração, decide: Que se atenda ao pedido, 

nomeando-se comissão para elaboração do referido projeto. Quanto ao Doc. 

33/19, do Sínodo Sudoeste Paulista, encaminhando proposta do Presbitério de 

Botucatu de criação de Comissão de Celebrações, decide: Que se atenda ao 

pedido, nomeando-se a referida comissão.  Quanto ao Doc. 35/19, do Sínodo 



Sudoeste Paulista, encaminhando proposta do Presbitério de Botucatu de 

estabelecimento de piso nacional de côngruas; decide: Que se atenda ao pedido, 

nomeando-se comissão para estudo e elaboração de proposta a respeito do 

assunto. Quanto ao Doc. 48/19, do Sínodo Manoel Machado, solicitando doações 

de imóveis; decide: A - Que se conceda a doação dos seguintes imóveis: 1 – Um 

(01) terreno, próprio para construção, sito nesta cidade de Patos, Estado da 

Paraíba, encravado no Loteamento  “Jardim Dr. Pedro Firmino”, na Quadra 07, 

Lote 07, medindo 09mrs00 de largura de frente e fundos por 30mts00 de extensão 

de ambos os lados, com uma área total de 270,00 metros quadrados, 

confrontando-se: ao norte, com o Lote 12, da mesma Quadra; ao oeste, com o 

Lote 08, da mesma Quadra; ao leste, com os Lotes 04, 05 e 06, da mesma 

Quadra ; e ao sul, (frente), com a Rua Projetada “C”, conforme R: 02, datado de 

05 de junho de 2002 da matrícula 17457, do Livro 2, Registro Geral, do 1º Ofício 

de Registro de Imóveis de Patos, Estado da Paraíba; 2 - Um (01) terreno, próprio 

para construção, com frente para o nascente, sito a Rua Projetada, nesta cidade 

de Patos, Estado da Paraíba, encravado no loteamento “Jardim Brasil”, Quadra 

24, Lote 03, medindo irregularmente, 14mrs00 de largura de frente, terminando 

atrás com a largura de 13mts00, por 30mts00 de extensão de ambos os lados, 

com uma área total de 405,00 metros quadrados, confrontando-se: ao norte, com 

o Lote 02, da mesma Quadra; ao sul, com o Lote 04, da mesma Quadra; ao 

nascente (frente), com a rua Projetada 04 e ao poente, com o Lote 11, da mesma 

Quadra. Conforme R: 02, datado de 09 de setembro de 2003, da matrícula 26713, 

do Livro 2, Registro Geral, do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Patos, Estado 

da Paraíba; 3 -  Um (01) Terreno, próprio para construção, com frente para o 



nascente, sito a Rua Projetada, nesta cidade de Patos, Estado da Paraíba, 

encravado no loteamento “Jardim Brasil”, Quadra 24, Lote 04, medindo 14mrs00 

de largura de frente e fundos por 30mts00 de extensão de ambos os lados, com 

uma área total de 420,00 metros quadrados, confrontando-se: ao nascente 

(frente), com a Rua Projetada, ao poente, com o com o Lote 12, da mesma 

Quadra; ao sul, com o Lote 05, da mesma Quadra; e ao norte, com o Lotes 03, da 

mesma Quadra, cadastrado na Prefeitura Municipal de Patos, Estado da Paraíba, 

no IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano sob número 09/219/0035/000/00. 

conforme R: 02, datado de 17 de agosto de 2004 da matrícula 30053, do Livro 2, 

Registro Geral, do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Patos, Estado da Paraíba; 

4 - Um (01) terreno, próprio para construção, com frente para o nascente, sito na 

Rua Professor Enaldo Torres Fernandes, esquina ao sul, com a Rua Pedro 

Peixoto, Bairro Jardim Queiroz, nesta cidade de Patos, Estado da Paraíba, 

encravado no loteamento “Jardim Dr. Pedro Firmino”, na Quadra 07, Lote 06, 

medindo 12mrs00 de largura de frente e fundos por 30mts00 de extensão de 

ambos os lados, com uma área total de 360,00 metros quadrados, confrontando-

se da seguinte maneira: ao norte, com herdeiros de Pedro Firmino, ao sul, esquina 

com a Rua Pedro Peixoto; ao nascente(frente), com a Rua Professor Enaldo 

Torres Fernandes; e ao poente, com herdeiros de Pedro Firmino,  conforme R: 01, 

datado de 28  de maio  de 2002 da matrícula 28955, do Livro 2, Registro Geral, do 

1º Ofício de Registro de Imóveis de Patos, Estado da Paraíba; 5  - Um (01) 

terreno, próprio para construção, com frente para o poente, sito a Rua Projetada, 

bairro Salgadinho, nesta cidade de Patos, Estado da Paraíba, encravado no 

loteamento “Jardim Dr. Pedro Firmino”, na Quadra 24, Lote 11, medindo 



irregularmente, 06mrs00 x 30mts00 x 07mts00, confrontando-se: ao 

poente(frente), com a Rua Projetada; ao nascente, com o Lote 03, da mesma 

Quadra; ao sul, com parte do Lote 11, da mesma Quadra; e ao norte, com o Lote 

10, da mesma Quadra, conforme R: 02, datado de 30 de novembro de 2000 da 

matrícula 24068, do Livro 2, Registro Geral, do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Patos, Estado da Paraíba; 6 - Um (01) terreno, próprio para construção, encravado 

no loteamento “Jardim Brasil”, Quadra 24, Lote 11, medindo 06mrs00 de largura 

por 30mts00 de extensão, sito nesta cidade de Patos, Estado da Paraíba, 

confrontando-se: ao poente(frente), com Rua Projetada; ao nascente, com o Lote 

03, da mesma Quadra, ao norte, com parte do Lote 11, da mesma Quadra; e ao 

sul, com o Lote 12, da mesma Quadra, conforme R: 03, datado de 29 de 

novembro de 2001, da matrícula 26713, do Livro 2, Registro Geral, do 1º Ofício de 

Registro de Imóveis de Patos, Estado da Paraíba; B - Autorizando o presidente a 

assinar a escritura para a igreja; C - Estabelecendo que os custos de transferência 

e taxas cartorárias deverão ser arcadas pela solicitante. Quanto ao AG 02/19, da 

Comissão de Reforma dos Textos Legais da IPIB, encaminhando proposta de 

alteração do Estatuto da IPI do Brasil; decide: Aprovar o Estatuto da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil, conforme segue: CAPÍTULO I - Da 

natureza, sede e fins - Art. 1º - A IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE 

DO BRASIL, organizada em primeiro de agosto de mil novecentos e três, na 

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, cujo Estatuto foi inscrito sob o número 

quinhentos e sete (507), no Registro Geral e de Imóveis da Primeira Circunscrição 

da Capital do Estado de São Paulo, em dezenove de janeiro de mil novecentos e 

dezessete, reformado nas seguintes datas: em três de fevereiro de mil novecentos 



e vinte e dois e em nove de fevereiro de mil novecentos e quarenta e cinco, 

conforme registro feito sob número dois mil quinhentos e treze (2.513), no livro “A”, 

nº 5, no Cartório do Primeiro Ofício de Registro de Títulos e Documentos de São 

Paulo, SP; em seis de junho de mil novecentos e sessenta e sete, conforme 

registro sob número oitocentos e oitenta e três mil, cento e trinta e um (883.131), 

no livro “A”, nº 17, do mencionado Cartório; em vinte e um de novembro de mil, 

novecentos e oitenta e seis, e em treze de novembro de mil, novecentos e noventa 

e nove, conforme registro sob número duzentos e oitenta mil, quinhentos e 

sessenta e seis (280.566), no livro “A”, nº 5, do mencionado cartório; em vinte e 

oito de janeiro de dois mil e cinco, conforme registro sob número trezentos e treze 

mil, trezentos e cinquenta (313.350), no livro “A”, N° 5, do mencionado cartór io;  

reformado em treze de julho de dois mil e treze; e finalmente reformado em 1º de 

agosto de 2019, é uma organização religiosa, sem fins lucrativos, nos termos do 

Art. 44, inciso IV do Código Civil Brasileiro, constituída por uma federação de 

igrejas locais que têm personalidade jurídica própria, estabelecidas no Brasil, sem 

vínculo de coordenação e de subordinação civil, econômica e administrativa,  que 

se rege por este Estatuto, por sua Constituição (registrada no 1° Oficial de 

Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas, sob o nº 313348) 

e pela Confissão de Fé de Westminster, adotada no ato de sua fundação como fiel 

exposição das doutrinas contidas nas Sagradas Escrituras do Antigo e Novo 

Testamentos. Art. 2º - A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, doravante 

denominada “Igreja”, tem sede à Rua da Consolação, 2.121, CEP 01301-100, São 

Paulo, SP, e foro na cidade de São Paulo, SP, com duração indeterminada. Art. 3º 

- A Igreja tem por fim: I - cultuar e glorificar a Deus; II - proclamar o Evangelho de 



Cristo e promover o Seu Reino, o ensino e a prática das Sagradas Escrituras; III – 

desenvolver e incentivar o aperfeiçoamento da vida cristã e da promoção humana; 

IV – ensinar, na Igreja, a incompatibilidade entre a Fé Cristã e a confissão 

maçônica; V – auxiliar no sustento de pastores, missionários e outras pessoas que 

os seus concílios chamarem para a evangelização no país e no exterior; VI – 

organizar, administrar e custear estabelecimentos de ensino teológico ou para 

instrução religiosa; VII – estabelecer e auxiliar projetos e programas que visem à 

promoção humana e à cidadania; VIII - editar jornais evangélicos, folhetos e livros 

religiosos destinados à propagação do Evangelho; IX - auxiliar, através de 

empréstimos e donativos, na edificação de templos e casas pastorais. Art. 4º - A 

Igreja poderá manter instituições religiosas ou missionárias em outros países, bem 

como neles adquirir bens a ela destinados. CAPÍTULO II - Do Patrimônio - Art. 5º 

- O patrimônio da Igreja compõe-se dos bens que atualmente possui e de outros 

que vier a adquirir ou a receber por doação, legado, compra ou qualquer outro 

modo. Art. 6º - A Igreja manter-se-á com os rendimentos dos bens que constituem 

o seu patrimônio, com ofertas das igrejas locais e voluntárias que receber. Art. 7º - 

Todos os bens e rendimentos da Igreja serão aplicados exclusivamente na 

realização de seus fins, previstos no art. 3.º, de acordo com o orçamento anual 

que aprovar. Art. 8º - A aquisição, alienação e oneração dos bens imóveis da 

Igreja dependem de aprovação da Assembleia Geral. CAPÍTULO III - Da 

Assembleia Geral - Art. 9º - A Assembleia Geral é o concílio superior e o órgão 

de unidade da Igreja, sendo constituída por representantes eleitos pelos 

Presbitérios. Art. 10 - A Diretoria da Assembleia Geral compor-se-á de: 

presidente, dois vice-presidentes e dois secretários eleitos dentre seus membros. 



§ 1º – O Código Eleitoral, por ela aprovado, regulará a forma e a ocasião da 

eleição. § 2º – O mandato dos membros da Diretoria é de quatro anos a partir de 

sua posse. Enquanto não houver registro em cartório da ata de posse da nova 

diretoria, os mandatos que se findam continuam autorizados a realizar transações 

bancárias e assinar documentos em nome da Igreja. Art. 11 - Compete ao 

presidente: I - Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias da Assembleia 

Geral conforme preceitua a sua Constituição; II - Presidir as reuniões e fazer 

observar o Regimento Interno; III - Nomear comissões, salvo nos casos em que o 

Concílio decidir o contrário. Art. 12 - Compete ao 1º vice-presidente substituir o 

presidente em seus impedimentos; na sua ausência, o 2º vice-presidente o 

substituirá. Parágrafo único – No impedimento do 1º e do 2º vice-presidentes, o 

secretário geral assumirá a presidência e, prevalecendo o impedimento, este 

conduzirá o Concílio na recomposição da Diretoria. Art. 13 - Compete ao 1º 

secretário elaborar as atas das reuniões da Assembleia Geral conforme suas 

normas e encaminhá-las ao secretário geral para as providências cabíveis. Art. 14 

- Compete ao 2º secretário: I - Substituir o 1º secretário; II - Organizar o rol dos 

membros da Assembleia Geral e verificar a presença no início de cada sessão; III 

- Ler os documentos, quando solicitado pelo presidente; IV - Transcrever nos livros 

de atas dos Sínodos, da Comissão Executiva, das Secretarias e de outros 

Departamentos da Igreja, o parecer aprovado pela Assembleia Geral que será 

assinado pelo presidente. Art. 15 – A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente 

de dois em dois anos, por convocação do presidente ou pelo seu substituto legal, 

e extraordinariamente: I - quando o próprio concílio o determinar; II- quando 

qualquer emergência o exigir, sendo então convocado mediante decisão da 



Diretoria ou a requerimento de ministros e presbíteros em número exigido para o 

seu quórum. § 1º- Nas reuniões extraordinárias, a Assembleia Geral será 

composta dos mesmos representantes da reunião ordinária anterior, a não ser que 

os Presbitérios queiram substituí-los, e será dirigida pela mesma Diretoria. § 2º- As 

reuniões extraordinárias tratarão somente da matéria para que forem convocadas. 

Art. 16 – O quórum para instalação e funcionamento da Assembleia Geral é 

formado por um terço dos ministros e um terço dos presbíteros, representando 

pelo menos dois terços dos Sínodos. Parágrafo Único: As decisões da 

Assembleia Geral são tomadas por mais da metade dos votos dos membros 

presentes à reunião. Art. 17 – As decisões da Assembleia são tomadas por mais 

da metade dos votos dos membros presentes à reunião, exceto para alteração do 

presente Estatuto, quando exigir-se-á o voto de dois terços dos membros 

presentes à reunião, não sendo admitidas procurações, em nenhuma hipótese. 

Parágrafo Único – Para a dissolução da igreja, a decisão será tomada pelo voto 

concorde de quatro quintos dos membros presentes à reunião, aprovada 

subsequentemente por quatro quintos dos Presbitérios e homologada finalmente, 

pela Assembleia Geral, com o voto de quatro quintos dos membros presentes à 

reunião. Art. 18 – A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil poderá unir-se a 

outra comunhão eclesiástica, nas mesmas condições do parágrafo único do artigo 

anterior. Art. 19 – A convocação da Assembleia Geral será obrigatoriamente por 

edital exposto por uma das seguintes formas: I – publicado no seu órgão oficial “O 

Estandarte”, em edição expedida pelo menos sessenta dias antes da data da 

convocação, no caso de reunião ordinária, e trinta dias antes, no caso de reunião 

extraordinária; II – enviado por correspondência aos presidentes de Sínodos e 



Presbitérios com o mesmo critério acima; III – publicado no site da Igreja, com o 

mesmo critério acima. Art. 20 - Nos intervalos de suas reuniões a Assembleia 

Geral é representada por sua Comissão Executiva, a quem compete velar pela fiel 

observância e execução das deliberações conciliares, podendo decidir sobre 

casos urgentes, “ad referendum” da reunião seguinte. Art. 21 – Em cada reunião 

ordinária, a Comissão Executiva apresentará um relatório dos trabalhos realizados 

sob a sua gestão, o balancete da tesouraria, a estatística geral da Igreja e as 

decisões tomadas “ad referendum”. CAPÍTULO IV - Da Administração - Art. 22 - 

O órgão de administração da Igreja é a Comissão Executiva da Assembleia Geral 

que é constituída pela sua Diretoria e por um representante de cada Sínodo, além 

do secretário geral, administrador geral e tesoureiro Geral. Art. 23 – Compete à 

Comissão Executiva: I - Executar as decisões da Assembleia feral; II - Nomear os 

membros das Secretarias, Assessorias, Comissões e outros Departamentos e 

representações da Igreja; III - Aprovar o orçamento anual da Igreja; IV - Contratar 

e demitir empregados da Igreja; V - Propor à Assembleia Geral medidas que julgar 

convenientes para o desenvolvimento da Igreja; VI - Decidir sobre a convocação 

da Assembleia Geral. Art. 24 – Compete ao presidente, além das atribuições 

especificadas no Art. 11: I - representar a Igreja ativa e passivamente, em juízo ou 

fora dele; II - outorgar, juntamente com o tesoureiro geral, procurações para os 

fins definidos no Art. 26 e seus parágrafos. Art. 25 – O secretário geral, o 

tesoureiro geral e o administrador geral da Igreja serão eleitos na forma 

estabelecida na Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Art. 

26 – Compete ao secretário geral: I – executar, implementar e diligenciar pelo 

cumprimento das decisões da Assembleia Geral e de sua Comissão Executiva; II 



– substituir o presidente nos casos previstos no parágrafo único do Art. 12; III – 

publicar em “O Estandarte”, órgão oficial da Igreja, o resumo das atas da 

Assembleia Geral e de sua Comissão Executiva, contendo claramente as suas 

decisões; IV – organizar e manter o arquivo de documentos oficiais da Igreja; V –

organizar, juntamente com a Diretoria, as reuniões da Comissão Executiva e da 

Assembleia Geral; VI – representar a Igreja por delegação do presidente. Art. 27 – 

Compete ao tesoureiro geral: I – receber e registrar as receitas da Igreja, 

responsabilizando-se pela sua guarda e movimentação; II - efetuar os pagamentos 

regulares e os autorizados pela Comissão Executiva; III - ter as contas em ordem 

e em dia, e apresentá-las com o respectivo balancete e documentos, sempre que 

lhe ordene a Comissão Executiva; § 1º - As contas bancárias serão abertas em 

nome da Igreja, sendo obrigatória a assinatura conjunta do Tesoureiro Geral e do 

presidente para sua movimentação; § 2º - A abertura de contas bancárias, 

aplicação em instituições financeiras e levantamento de empréstimos somente 

serão feitos com a autorização da Comissão Executiva. Art. 28 – Compete ao 

administrador geral: I - Gerenciar o Escritório Central da IPI do Brasil; II - Gerir a 

utilização e conservação das propriedades e os recursos patrimoniais da IPI do 

Brasil; III - Apresentar, anualmente, inventários, relatórios e balanços patrimoniais 

à Comissão Executiva; IV - Superintender a organização e realização dos eventos 

de âmbito nacional da IPI do Brasil; V - Responsabilizar-se pela gestão dos 

benefícios pastorais (seguro de vida, previdência suplementar e outros); VI – 

Reportar-se ao secretário geral no cumprimento de suas atribuições. Art. 29 - 

Haverá a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade 

que atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam 



serviços específicos. CAPÍTULO V - DO CONSELHO FISCAL - Art. 30 - O 

Conselho fiscal será composto de 5 membros eleitos pela Assembleia Geral 

dentre seus membros, sendo que estes não podem ter nenhum vínculo com os 

administradores da Igreja e devem ter conhecimentos de contabilidade e auditoria. 

Art. 31 - O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 anos, podendo 

ser reconduzidos uma vez. Art. 32 - O Conselho terá um Presidente, um Vice-

Presidente e um Secretário, escolhidos entre seus membros. Art. 33 - O Conselho 

é obrigado a se reunir ao menos uma vez por ano. CAPÍTULO V - Disposições 

Gerais - Art. 34 – Os membros da Igreja não respondem solidária ou 

subsidiariamente pelas obrigações que os seus representantes assumirem em 

nome dela. Art. 35 – Ocorrendo divisão da Igreja, seus bens continuarão 

pertencendo à parte que se mantiver fiel à origem, tradição, princípios 

constitucionais e aos símbolos doutrinários, mencionados no Art. 1º. Art. 36 - No 

caso de dissolução da Igreja, serão os bens, depois de pagas as dívidas, 

destinados à instituição congênere a ser designada pela assembleia de 

dissolução. Parágrafo único: A extinção da pessoa jurídica se fará após tomada a 

decisão de dissolução da Igreja, decidida conforme preceitua o parágrafo único do 

artigo 17. Art. 37 – O presente Estatuto, poderá ser alterado em qualquer tempo 

pelo voto concorde de dois terços dos membros presentes à Assembleia Geral. 

Art. 38 – Os casos omissos serão resolvidos à luz das normas e princípios 

adotados pela Constituição da Igreja. Art. 39 – O presente Estatuto, aprovado pela 

Assembleia Geral da Igreja, passará a vigorar após registro no Cartório 

competente, revogadas as disposições em contrário. ENCERRAMENTO: A 

primeira sessão foi encerrada às 22h10, com oração feita pelo Rev. Ézio. Para 



constar, eu, Rev. Alex Sandro, secretário, lavrei a presente ata e a assino 

juntamente com os demais membros da diretoria presentes à reunião.



ATA DA SEGUNDA SESSÃO DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL 

 

DATA, HORA E LOCAL: 2/08/2019, às 8h30min, no auditório do Hotel Golden Park, 

Rodovia José Ermírio de Morais, S/N, Sorocaba, SP. PRESIDENTE: Rev. João Luiz 

Furtado. SECRETÁRIO: Rev. Alex Sandro dos Santos. PRESENTES: SÍNODO BORDA 

DO CAMPO: Presbitério ABC: Revs.: Ivanildo de Oliveira Silva e Ricardo José Bento; 

Presbs.: Moisés José de Lima e Raphael Frederico Aiello de Moraes.  Presbitério 

Ipiranga: Revs.: Alessandro Leonardo Rodrigues Silva e Esny Cerene Soares; Presbs.: 

Ismael Cândido Mello e Ricardo Heumuth Benedetti. Presbitério Litoral Paulista: Revs.: 

Helinton Rodrigo Zanini Paes e Homero Fernando Diaz; Presbs.: Adílson dos Santos Silva 

e Carlos Magno de Oliveira. SÍNODO BRASIL CENTRAL: Presbitério Brasil Central: 

Revs.: Eldo Fernando Machado e Fernando Peres Alves; Presb. Jefferson Bezerra de 

Oliveira. Presbitério Distrito Federal: Revs.: Ézio Martins de Lima e Rui de Araújo Lobo; 

Presb. Marcos Aurélio Alves Jorge e a Presbª. Iracilda Rodrigues de Souza. Presbitério 

Luziânia: Revs.: Jorge Sebastian Tomas e Paulo Roberto Roriz Meireles. Presbitério 

Mato Grosso: Rev. José Drailton da Silva; Presb. Durval Oliveira Santos. Presbitério 

Rondônia: Rev. Hélcio Passos; Presb. Eduardo Mutsuo Tomiyoshi. SÍNODO 

MERIDIONAL: Presbitério Catarinense: Rev. Euclides Luiz do Amaral e Revª Gislaine 

Machado Neitsch; Presb. Rogério Edson Kruger. Presbitério dos Campos Gerais: Rev. 

Celso Manuel Machado; Presb. André Trevisan Gabardo. Presbitério Grande 

Florianópolis: Revs.: Fabrício Lauro Fukahori e Regina Niura Silva do Amaral; Presb. 

Carlos Alberto da Silva. Presbitério Sul do Paraná: Rev. Jean Carlos Selleti e a Revª. 

Priscila Rocha Madeira Kume; Presbs.: Luiz Carlos Morosini e Rogério Bueno da Silva. 

SÍNODO MINAS GERAIS: Presbitério São Paulo-Minas: Revs.: Galdino Acássio Gomes 

da Silva e Itamar Pereira da Silva; Presbs.: Euclides Sarro Júnior e Maurílio Clóvis dos 



Santos. Presbitério Sudoeste de Minas: Revs.: Israel Henrique Daciolo e Vitor Manuel 

Pereira da Silva Alves Correia; Presbs.: Aristides Aparecido Ribeiro e Benjamim Tercio 

Nogueira. Presbitério Sul de Minas: Revs.: Alex Sandro dos Santos e Eduardo Bornelli 

de Castro; Presbs.: Ailson Caixeta Leite e Geraldo Luciano dos Santos. SÍNODO 

OCIDENTAL: Presbitério Araraquarense:  Revs: José Andreze Nunes da Silva e Márcio 

Bérgamo de Araújo. Presbitério Campinas: Revs.: Hamilton Sant'ana Moreira e José 

Arno Tossini; Presbs.: Cairo Wermison de Paula e Luiz Ribeiro da Silva. Presbitério 

Noroeste Paulista: Revs.: Antônio Carlos Alves e Bruno Borges de Almeida; Presbs.: 

Abedias Queiros Ribeiro e Eliel Gonçalves de Souza. Presbitério Oeste: Revs.: Luciano 

Proença Lopes e Osmair Martins Garcia; Presbs.: Donisete Martins Ruiz e José Haylton 

Claudino. Presbitério Rio Preto: Revs.: Marcos Ferreira Lopes e Ricardo de Melo 

Nogueira; Presb. Rogério Aparecido Goldelli. SÍNODO OESTE PAULISTA: Presbitério 

Assis: Revs.: Dênis Silva Luciano Gomes e Juliano Sanchez Lopes. Presbitério Centro-

Oeste Paulista: Revs.: Joel Garcia Vieira e Leandro Mazini; Presb. Edvander Santos 

Esteves e a Presbª. Felícia Forte Sobrinha. Presbitério Presidente Prudente: Revs.: 

Rodrigo Gasque Jordan e William de Souza Ramos; Presbs.: André Murilo Krug e Josimar 

Soares. SÍNODO OSASCO: Presbitério Carapicuíba: Revs. Augusto Navarro Dias e 

Carlos Eduardo Araújo; Presb. Salmo Henrique da Silva. Presbitério Novo Osasco: 

Revs.: Filippo Blancato e Wagner Roberto Mango; Presb. Arquimedes dos Santos Lima 

Filho e Presbª. Sônia Regina Ferri. Presbitério Osasco: Revs.: Leontino Farias dos 

Santos e Paulo César de Souza; Presbs.: Felipe Von Sohsten Resende e Renato Moroz 

Izzo. SÍNODO PANTANAL: Presbitério Campo Grande: Revs.: Claudionor Aguero dos 

Santos e Ercílio Farias Porangaba. Presbitério Conesul: Rev. Tiago Paulo Santos da 

Silva e Presb. Émerson Costa Machado. Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs.: Silas 

Souza Silva e José de Oliveira Costa; Presbs.: Dalkarlos Aparecido Franco dos Santos e 

Edinaldo Martins dos Santos. Presbitério Vale do Rio Aporé: Revs.: Fabrízio Salabai 



Barbosa e Osmar Gomes; Presbs: Giovani Luiz Horácio e Paulo Sérgio Eugênio da Silva. 

SÍNODO REV. JONAN JOAQUIM DA CRUZ: Presbitério Bahia: Rev. Marcelo Batista de 

Lima; Presb. Paulo César dos Santos Tavares. Presbitério Sergipe: Rev. Jorlan Carneiro 

Rodrigues de Freitas; Presb. Marcos Messias Sales Santos. Presbitério Sul da Bahia: 

Rev. Elional Rios Afonseca e Revª. Ieda Cristina Dias de Souza Rebouças. SÍNODO 

REV. JONAS DIAS MARTINS: Presbitério Londrina: Revs.: Jarbas Dias da Silva e José 

César Figueiredo Junker; Presb. Sidnei Luiz Tizziani e Presbª. Sônia Regina Machado 

dos Santos. Presbitério Norte do Paraná: Revs.: Alessandro Acácio Anastácio e 

Reinaldo Almeida dos Santos; Presbs.: Émerson Gumiero Leite e Moacir Enos Rosa. 

Presbitério Paranaense: Revs.: David Diniz Andrade e Romio da Silva Cardoso; Presb. 

Fernando Tavares. SÍNODO REV. MANOEL MACHADO: Presbitério Nordeste: Revs.: 

Diego Alessandro da Silva Moura e João Batista Amaral de Oliveira. Presbitério 

Pernambuco: Rev. Laércio Oscar da Silva Júnior; Presb. Célio Roberto de Araújo. 

SÍNODO RIO-SÃO PAULO: Presbitério Fluminense: Revs.: Cléber Coimbra Filho; 

Presb. Luís Carlos Batista Carneiro.  Presbitério Rio de Janeiro:  Rev. Rogério de 

Santana. Presbitério Rio-Sul: Revs.: Marcos Paulo de Oliveira e Reginaldo de Almeida 

Ferro; Presbs.: José Mauro Feres da Silva e Silvestre Botelho da Siqueira Neto. 

Presbitério Vale do Paraíba: Revs.: Cléber Diniz Torres e Natanael da Mata Costa; 

Presbs.: Valdir do Espírito Santo e Wilson Rodrigues da Silva. SÍNODO SÃO PAULO: 

Presbitério Bandeirante: Rev. Émerson Ricardo Pereira dos Reis e Revª. Shirley Maria 

dos Santos Proença; Presb. Walter de Jesus Alves. Presbitério Freguesia: Revs.: José 

Aparecido dos Santos e José de Jesus; Presbs.: Edivaldo de Souza e Moacir Benvindo de 

Carvalho. Presbitério Leste Paulistano: Revs.: Lazaro Alves da Silva Sobrinho e 

Roberto Viani; Presbª. Romilda de Oliveira Vasconcelos. Presbitério Novo Leste 

Paulistano: Revs.: Lutero Alberto Gaspar e Rodrigues dos Santos Almeida; Presbs.: 

Ezequiel Almeida Bartolomeu e Valdeci Franco de Lacerda. Presbitério Piratininga: 



Revs.: Gilberto dos Santos Rodrigues e Mario Ademar Fava; Presb. Marcelo Jacintho 

Lopes. Presbitério São Paulo: Revs.: Carlos Augusto Prado de Oliveira e Ildemara 

Querina Bomfim; Presb. Ronaldo Madella e Presbª. Esmaelita Vasconcelos Moura Prado. 

SÍNODO SETENTRIONAL: Presbitério Amazonas: Rev. Luiz Carlos da Silva Correia; 

Presb. Antenildo Correa da Silva.  Presbitério Ceará: Rev. Flávio Ferreira Façanha; 

Presb. Pedro Jorge Forte Batista.  Presbitério Leste do Ceará: Revs.: Mardonio de 

Sousa Pereira; Presb. Samuel Teixeira de Lima. Presbitério Norte: Revs.: Jersem 

Rodrigues Simões e Samuel do Prado; Presbaª.  Alessandra Soraia Lima Câmara. 

SÍNODO SUDOESTE PAULISTA: Presbitério Botucatu: Revs.: Clayton Leal da Silva e 

João Luiz Furtado; Presb. Juarez Cunha Tanno e a Presbª. Márcia Furrier Guedelha Blasi. 

Presbitério Central Paulista: Revs.; Paulo César Barros Monteiro e Zacharias Mariano 

de Souza Filho; Presbs.: Amilton Telles de Souza e Omar Augusto Leite Melo. 

Presbitério Marília: Revs.: Marcos Kopeska Paraizo e Renê Glória Gomes Paula; Presb. 

João Aparecido Soares.  Presbitério Ourinhos: Revs.: Marcos Gomes e Wanderley 

Maciel Kirilov; Presb.  Adaízo Franco da Silva Júnior. SÍNODO SUL DE SÃO PAULO: 

Presbitério Itupararanga: Revs.: Joselito da Silva Filho e Márcio Bortolli Carrara; Presb. 

Rogério José Vieira e Presbª. Irene Valério Campos. Presbitério Sorocaba: Revs.:  

Agnaldo Pereira Gomes e Fernando de Souza Lyra; Presbíteras: Denise de Souza Lyra 

Hatência e Regina Célia da Silva. Presbitério Sul de São Paulo: Revs.: Evaldo Nogueira 

de Souza e Ezequias Pires de Camargo. SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ: Presbitério 

Arapongas: Revs.: Edson de Oliveira Casado Júnior e Paulo Rodrigues Martins Júnior; 

Presbs. Marcos Aurélio da Silva e Waldomiro Ribeiro de Jesus. Presbitério Maringá: 

Revs.: Diones César Braz e Sérgio Gini; Presbs.: Djalma Bastos César e Dionísio Dias. 

Presbitério Oeste do Paraná: Revs.: Edy Francisco Machado e Fernando da Silva 

Julião; Presbs.: David dos Santos e Nélson Jaime Có. AUSENTE: Presbitério Vale Sertão. 

DEMAIS PRESENÇAS: Presb. Sérgio Ferreira de Lima, assessor parlamentar. 



QUORUM”: Havendo quórum, com a presença de 113 ministros e de 78 presbíteros, 

totalizando 191 delegados e com a representação de todos os sínodos, o presidente 

declarou aberta a Segunda Sessão da 11ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da IPI 

do Brasil, do Exercício 2019-2023. DEVOCIONAL - Às 8h30 inicia-se os exercícios 

devocionais com oração e meditação feita pelo Rev. Leontino com base no Salmo 133. 

ATA ANTERIOR: Foi lida e aprovada a Ata da Primeira Sessão. SOLENIDADES: É 

concedida a palavra ao Rev. Agnaldo, representante da Aliança de Igrejas Presbiterianas 

e Reformadas da América Latina (AIPRAL) que parabeniza a IPIB pelos seus 116 anos e 

apresenta relato sobre a busca da unidade cristã. Apresenta o caderno de oração da 

Igreja Presbiteriana do México que enfatiza a oração em favor da mulher. DECISÕES: 

Quanto ao Doc. AG 44/19, da Comissão de Reforma dos Textos Legais da IPI do Brasil, 

apresentando proposta de alteração das Norma de Elaboração de Atas; decide: 

Acrescentar como  inciso IV a seguinte redação: “As reuniões poderão ser constituídas de 

uma única sessão, quando ocorrerem em apenas um dia, ou de várias, quando estas 

acontecerem nos dias que se seguirem, sendo assim distribuídas: sessão de instalação, 

primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, e demais, sempre em numeral ordinal 

crescente. Também consignar as sessões especiais e privativas”, alterando-se a 

numeração dos demais incisos. Quanto ao Doc. AG 04/19, da Comissão de Reforma dos 

Textos Legais da IPIB, encaminhando proposta de alteração do Regimento Interno da IPI 

do Brasil; decide: Aprovar o Regimento Interno com a seguinte redação: REGIMENTO 

INTERNO DA IPI DO BRASIL - CAPÍTULO I - Das sessões ordinárias – SEÇÃO  I - Da 

sessão de instalação - Art. 1º - No dia, hora e local previamente designados, reunir-se-á 

a Assembleia Geral, sob a direção do presidente, acompanhado dos demais membros da 

Diretoria que estiverem presentes. Art. 2º - Na ausência do presidente, dirigirá a reunião 

seu substituto legal, conforme o disposto, nos termos dos Artigos 17, 18 e 19. Art. 3º - 

Quando os secretários estiverem ausentes, serão substituídos por dois secretários “ad 



hoc”, a convite do presidente. Art. 4º - O presidente chamará à ordem os membros da 

Assembleia Geral e o 2º secretário fará a verificação de presença. § 1º - Um terço dos 

ministros e um terço dos presbíteros que a compõem formarão o quórum, desde que 

representados por mais da metade dos Sínodos, segundo a Constituição da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil (Capítulo V, Art. 70). § 2º - A credencial de 

representação de cada Presbitério será assinada pelo presidente ou secretário executivo 

do concílio representado, sendo necessário constar, discriminadamente, os ministros e os 

presbíteros titulares, bem como, os seus respectivos suplentes (Art. 142 da Lei 

Complementar à Constituição). § 3º - Havendo quórum, o presidente declarará aberta a 

reunião, passando-se ao culto público, fazendo-se acompanhar, dos presidentes do 

Presbitério e do Sínodo da região. E também do pastor titular, se sediada em igreja local. 

§ 4º - Não havendo quórum, o presidente aguardará até uma hora e, persistindo a 

situação, designará outro dia, hora e local para a reunião, lavrando-se a ata, com registro 

dos presentes e ausentes. § 5º - Nas reuniões extraordinárias, a Assembleia Geral será 

composta dos mesmos representantes da reunião ordinária anterior, a não ser que os 

Presbitérios queiram substituí-los, obedecendo o disposto na Lei Complementar à 

Constituição (Art. 142) e será dirigida pela mesma Diretoria. Art. 5º - Após o culto público, 

o presidente dará posse à Diretoria eleita, conforme estabelecido no Código Eleitoral (Art. 

16, in fine). § 1º - No caso de reeleição, a posse será dada pelo Secretário Geral, e na 

sua ausência, pelo membro mais idoso do concílio, a convite do presidente. § 2º - No 

caso de não ter ocorrido a eleição nos Presbitérios, por falta de candidatos concorrentes 

aos cargos da Diretoria, o presidente, após o término do culto, nomeará uma Comissão 

Eleitoral para os fins estabelecidos nos incisos I, letras “a”, “b” e “c”, e II, do artigo 5º, do 

Código Eleitoral. § 3º - Na sessão seguinte, a Assembleia Geral procederá à eleição da 

Diretoria, dentre os conciliares presentes, conforme determina o Art. 5º, do Código 

Eleitoral. § 4º - Ocorrendo vacância de qualquer cargo da Diretoria, a Assembleia Geral 



procederá à eleição para preenchimento do cargo vago, o mesmo ocorrendo na hipótese 

prevista no Art. 2º, do Código Eleitoral. Art. 6º - Empossada a Diretoria eleita, a sessão de 

instalação obedecerá a seguinte ordem: I - nova verificação de presença; II - arrolamento 

dos novos concílios organizados no interregno das reuniões, dando-se assento aos seus 

representantes; III - nomeação da comissão de exercícios devocionais e votação de seu 

primeiro relatório; IV - estabelecimento do horário das sessões do concílio, mediante 

proposta da diretoria; V - oração e bênção apostólica pelo presidente. SEÇÃO II - Das 

demais sessões ordinárias - Art. 7º - As reuniões poderão ser constituídas de uma única 

sessão, quando ocorrer em apenas um dia, ou de várias, quando estas acontecerem nos 

dias que se seguirem, sendo assim distribuídas: sessão de instalação, primeira sessão, 

segunda sessão, terceira sessão, e demais, sempre em numeral ordinal crescente. Art. 8º 

- Nas demais sessões ordinárias, observar-se-á a seguinte ordem: I - exercícios 

devocionais; II - verificação da presença; III – leitura e aprovação da ata da sessão 

anterior; IV - apresentação de cartas, propostas, consultas, projetos, relatórios e outros 

documentos; V - nomeação das comissões de trabalho; VI - apresentação e discussão 

dos pareceres das comissões de trabalho e dos relatórios das comissões especiais e 

permanentes; VII - nomeação dos membros que comporão as Comissões Especiais, 

Secretarias, Assessorias, Representações, Fundações e Autarquias; VIII - leitura e 

aprovação da ata da sessão de encerramento da reunião; IX - oração; X - cântico do hino 

oficial da Igreja – “Um Pendão Real” e bênção apostólica, no encerramento da reunião. § 

1º - Os documentos mencionados no inciso IV, salvo os casos excepcionais, deverão ser 

encaminhados à Secretaria Geral pelo menos 15 dias antes da data da reunião. § 2º - O 

relatório da Comissão Executiva deve conter: a) execução das decisões da Assembleia 

Geral; b) decisões a serem referendadas pela Assembleia Geral; c) previsão orçamentária 

para o biênio; d) síntese dos relatórios das Secretarias, Instituições, Associações, 

Comissões, Representações, Fundações, Autarquias e outros departamentos da Igreja. § 



3º - Logo que a ordem especial e as matérias por decidir estiverem acabadas, os 

assuntos de ordem geral serão considerados. § 4º - As propostas para receber membros, 

nomear comissões e ouvir as mesmas, estão sempre em ordem, a não ser quando o 

Concílio estiver tratando de qualquer deliberação. Art. 9º - As sessões do Concílio terão 

início sempre à hora designada. Far-se-á a verificação de quórum no princípio de cada 

sessão, anotando-se os presentes e os ausentes, e todos os membros deverão participar 

pontualmente das sessões. CAPÍTULO II - Das sessões interlocutórias - Art. 10 - 

Quando houver conveniência, poderá o Concílio ter sessões interlocutórias, em que todos 

os membros conversarão livremente, sem as formalidades do regimento; todavia, as 

deliberações tomadas nesta ocasião, deverão ser mencionadas em sessão regular. 

CAPÍTULO III - Das sessões privativas - Art. 11 - Se o Concílio achar que um assunto 

não deva ser considerado publicamente, poderá reunir-se em sessão privativa, da qual só 

poderão participar os seus membros. O resultado das deliberações, porém, deverá ser 

lançado nas atas como nos casos ordinários. CAPÍTULO IV - Das sessões especiais - 

Art. 12 - O Concílio reúne-se em sessão especial para celebração de datas magnas do 

Cristianismo, quer sejam internacionais, nacionais, regionais e locais; para homenagens e 

concessão de títulos honoríficos a pessoas que se destacarem nas diversas áreas 

relacionadas à promoção do Reino de Deus; e para organização de sínodos, se não 

designar comissão organizadora. CAPÍTULO V - Da Diretoria - Art. 13 - A Diretoria será 

constituída de presidente, dois vice-presidentes e dois secretários, eleitos conforme 

determina a Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. (Art. 71).  Art. 14 

- Compete ao presidente: I - convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias da 

Assembleia Geral para as ocasiões previstas na Lei Complementar à Constituição (Arts. 

143, 144 e 145); II - presidir as reuniões, cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno; 

III - conceder a palavra aos membros do Concílio, por ordem de inscrição, exigindo que se 

dirijam ao presidente; IV - chamar à ordem o orador que divagar da questão ou se 



entregar a reflexões pessoais, e impor silêncio aos que se recusarem a obedecer; V - 

encaminhar ao Concílio todo assunto que exija deliberação; VI – encaminhar 

adequadamente as decisões tomadas; VII - decidir sobre questões de ordem, observado 

este Regimento Interno; VIII - observar cuidadosamente a ordem do dia; IX - terminadas 

as considerações sobre qualquer assunto, submetê-lo à votação, estabelecendo o ponto 

sobre o qual ela deverá recair e proclamando o resultado; X - anunciar os oradores, 

impedindo-os de se interromperem uns aos outros, proibindo até mesmo os apartes, 

quando inconvenientes ou quando ultrapassarem um (01) minuto; XI - nomear comissões, 

salvo nos casos em que o Concílio decidir o contrário; XII - vigiar para que os membros 

não se retirem, sem licença, das sessões; XIII - suspender as sessões todas as vezes que 

as circunstâncias o exigirem; XIV - assinar a resolução do Concílio nos livros das atas dos 

Sínodos e das Comissões Permanentes. § 1º - Na condução das reuniões, o Presidente 

poderá ser acompanhado por uma assessoria parlamentar, por ele nomeada, cujos 

componentes não sejam membros da Assembleia Geral. § 2º - O presidente passará a 

presidência ao seu substituto legal sempre que julgar necessário. Art. 15 - O presidente 

não poderá apresentar propostas, indicações ou emendas, nem discutir; mas, se o quiser 

fazer, passará a presidência ao seu substituto legal, antes do início da discussão da 

matéria, e não voltará à sua função até encerrar a votação. Art. 16 - Em caso de empate, 

o presidente terá voto de qualidade, que é obrigatório. Art. 17 - Compete ao 1º vice-

presidente substituir o presidente na sua ausência ou em seus impedimentos. Art. 18 - 

Compete ao 2º vice-presidente substituir o 1º vice-presidente em sua ausência. Art. 19 – 

No impedimento temporário do 1º e do 2º vice-presidentes, de substituir o presidente, o 

secretário geral assumirá a presidência e, no caso de impedimento permanente, este 

conduzirá o Concílio na escolha do substituto do presidente para aquela reunião. Art. 20 - 

Compete ao 1º secretário: I - elaborar cuidadosamente as atas de cada sessão, inserindo 

nelas todas as decisões tomadas e encaminhá-las ao secretário geral para serem 



transcritas no livro competente ou encadernadas segundo as Normas de Elaboração de 

Atas da Assembleia Geral e publicadas no órgão oficial da Igreja; II - ler a ata da sessão 

anterior.  Art. 21 - Compete ao 2º secretário: I - substituir o 1º secretário; II - organizar o 

rol dos membros, logo depois da sessão de instalação do Concílio, e fazer a verificação 

de presença, diariamente, no começo dos trabalhos; III - ler todos os papéis que forem 

apresentados à mesa e guardá-los em boa ordem; IV - transcrever nos livros de atas dos 

Sínodos e Comissões Permanentes os pareceres aprovados pela Assembleia Geral, que 

será assinado pelo presidente. CAPÍTULO VI - Do Secretário Geral; Do Tesoureiro 

Geral e Do Administrador Geral - Art. 22 – O secretário geral, o tesoureiro geral e o 

administrador geral serão escolhidos dentre ministros e presbíteros da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil e, quando não representarem seus concílios, terão 

assento na Assembleia Geral e na sua Comissão Executiva, apenas com direito a voz. 

CAPÍTULO VII - Das Comissões de Trabalho - Art. 23 - Os membros das comissões de 

trabalho deverão ser nomeados pelo presidente, salvo se o Concílio julgar conveniente 

elegê-los. O primeiro nomeado será o relator, podendo o segundo substituí-lo em seu 

impedimento. Art. 24 - Os membros da mesa poderão participar de qualquer comissão, 

exceto o Presidente. Art. 25 - Os membros de uma comissão que não concordarem com o 

parecer da maioria poderão assiná-lo com a explicação “vencido” ou “com restrições”, ou, 

então, elaborar um parecer à parte. § 1º - Caso haja, os dois pareceres serão lidos 

perante o plenário. § 2º - Vota-se primeiro o parecer da maioria, retornando-se ao parecer 

à parte, caso aquele não seja aprovado. CAPÍTULO VIII - Da Votação das Matérias - Art. 

26 - As propostas entrarão em discussão, mediante parecer das Comissões, que conterá 

as seguintes informações: origem do documento e resumo do conteúdo. Art. 27 - A 

votação da matéria obedecerá a seguinte ordem: apresentação do parecer, 

esclarecimentos que se fizerem necessários, discussão e votação, que poderá ser oral ou 

por outra forma. Parágrafo único - O relator e os demais membros da Comissão, no 



momento da discussão da matéria, não poderão emitir opiniões, a não ser que estejam 

inscritos para fazê-lo ou quando o Presidente solicitar algum esclarecimento. Art. 28 - O 

proponente, depois de apresentada a sua proposta, tem prioridade da palavra, dispondo 

de até cinco (05) minutos para fundamentá-la. Art. 29 - O proponente tem a liberdade de 

retirar a sua proposta, com o consentimento da pessoa que a apoiou; se, porém, já 

houver entrado em discussão, somente poderá fazê-lo com a permissão do Concílio. Art. 

30 - Quando uma proposta contiver mais de um artigo, as suas diversas partes poderão 

ser discutidas e votadas separadamente. Art. 31 - Quando uma proposta ou qualquer 

matéria estiver em discussão, não se poderá tratar de outro assunto, a não ser que suba 

alguma proposta: a) para suspender a sessão; b) para ficar sobre a mesa ou ser adiada 

por um tempo determinado; c) ou para ser emendada ou remetida a uma comissão. 

Parágrafo único - Estas propostas terão precedência na ordem em que estão 

mencionadas. Art. 32 - Nenhuma proposta poderá ser votada sem ser posta em 

discussão. Parágrafo único – Quando o concílio estiver tratando de matéria que exige ou 

supõe demorada discussão, o presidente poderá submetê-la à análise das 

representações de cada sínodo representado (bancadas) e, ao retornar à discussão em 

plenário, apenas um dos representantes, escolhido pela bancada, fará exposição da 

posição da mesma, respeitando-se, porém, a votação individual, ao final da discussão. 

Art. 33 - As emendas, que jamais poderão contradizer a proposta, mas somente servir 

para dar melhor clareza ou aprofundamento à proposta original, serão sempre decididas 

antes da votação desta. Pode-se propor uma emenda à outra emenda, porém duas 

emendas diversas não devem ser admitidas ao mesmo tempo na discussão, quer sejam 

como substitutivo à questão inteira, quer uma modificação de suas partes. Parágrafo 

único – Para um mesmo assunto ou matéria, não se permitirá mais que três propostas de 

emenda, que deverão ser feitas por escrito e encaminhadas à mesa diretora.  Art. 34 - 

Uma proposta pode ser substituída por outra quando a proposta substitutiva compreender 



toda a matéria da proposta original, e isso se fará pela eliminação desta e adoção 

daquela. Parágrafo único – Vota-se primeiro a proposta substitutiva, retornando-se à 

proposta original, caso não seja aprovada. Art. 35 - Uma questão não será reconsiderada, 

na mesma reunião do Concílio que foi votada, senão pelo consentimento de um terço dos 

membros que estiverem presentes à sua decisão, e sem que a proposta de 

reconsideração seja feita por uma pessoa que votou com a maioria. Art. 36 - Logo que 

uma questão for posta a votos, não poderá mais se falar sobre ela, salvo para requerer 

alguma explicação. Art. 37 - Quando se tratar da votação de uma matéria em discussão, 

todos terão de dar o seu voto, salvo dispensa do Concílio a algum dos seus membros. Os 

que se conservarem silenciosos serão considerados como votando com a maioria. Art. 

38- No caso de votação nominal, deverão ser registrados nas atas os nomes dos que 

votaram pró ou contra a questão. Art. 39 - No período de votação e apuração, ninguém 

mais poderá fazer uso da palavra, a não ser que o membro julgue que houve erro ou 

omissão na contagem ou soma dos votos, poderá pedir ao presidente a recontagem ou a 

conferência de votos, que será feita imediatamente, sem discussão plenária, a critério do 

presidente. Parágrafo único – O pedido deverá ser feito imediatamente após a 

proclamação do resultado, sob pena de preclusão. CAPÍTULO IX - Das Questões de 

Ordem - Artigo 40 - Toda dúvida sobre a interpretação deste Regimento Interno, na sua 

prática, ou relacionada com a Constituição, Lei Complementar à Constituição, e demais 

textos que compõem o ordenamento jurídico da Igreja Presbiteriana Independente do 

Brasil, considera-se questão de ordem. Artigo 41 - As questões de ordem devem ser 

formuladas com clareza e com a indicação precisa das disposições regimentais, 

constitucionais ou legais que se pretende elucidar. § 1º - Se o membro do concílio não 

indicar, inicialmente, as disposições em que assenta a questão de ordem, o presidente 

não permitirá a sua continuação na tribuna. § 2º - Ressalvado o disposto no artigo 44, não 

se poderá interromper o orador na tribuna, salvo por sua concessão especial, para 



levantar questão de ordem. § 3º – Suscitada uma questão de ordem, e, para subsidiar a 

decisão do presidente, sobre ela só poderá falar um membro do concílio que contra-

argumente as razões invocadas pelo orador, concedida a palavra pelo presidente. Art. 42 

- O tempo para formular questão de ordem, ou contra argumentá-la, não poderá exceder 

a dois (02) minutos. Art. 43 - Não será admitido aparte quando o orador estiver suscitando 

questão de ordem. Art. 44 - Qualquer membro do concílio poderá levantar questão de 

ordem, desde que ela se refira à matéria em deliberação, competindo ao presidente 

decidi-la, conclusivamente, ou, quando julgar conveniente, submetê-la ao plenário. § 1º - 

É considerada exceção ao caput levantar questão de ordem para membro tomar assento 

no concílio, ou dele se ausentar. § 2º - Caso o membro do concílio se julgue prejudicado 

pela decisão do presidente, poderá apelar para o plenário. Art. 45 - Nenhum membro do 

concílio poderá pedir a palavra quando houver orador na tribuna, exceto para solicitar 

prorrogação do tempo da sessão, levantar questão de ordem ou fazer reclamação 

quanto a não observância deste Regimento em relação ao assunto em debate. 

CAPÍTULO X - Dos Oradores - Art. 46 - Na discussão das matérias, o Presidente: I - 

orientará a inscrição dos oradores, de tal forma, que obedeça a manifestação intercalada 

de intenção de voto favorável ou contrário à proposta; II - encerrará a discussão quando 

não houver oradores inscritos que permitam a alternância. § 1º – Se mais de uma pessoa 

se levantar ao mesmo tempo, terá a palavra a que estiver mais distante da cadeira do 

presidente. § 2º - O orador deverá dizer seu nome e o do Concílio ao qual representa, 

dizendo antes de apresentar sua argumentação: “Eu voto favorável à proposta”, quando 

estiver de acordo com ela, ou, “Eu voto contrário à proposta.”, quando estiver contrário a 

ela. Art. 47 - A nenhum orador será permitido falar por mais de duas vezes sobre a 

mesma matéria, limitando-se o seu tempo a cinco (05) minutos para a primeira e a três 

(03) minutos para a segunda, desde que não ultrapasse o número máximo previsto; § 1º - 

Os apartes só poderão ser feitos por outros membros do Concílio, desde que sejam para 



reforçar o argumento do orador e o tempo gasto será descontado do seu tempo previsto. 

§ 2º - Quando o orador negar o aparte a um conciliar, não poderá concedê-lo a outro. Art. 

48 - Nenhum orador será interrompido, salvo pelo Presidente, se este o julgar fora de 

ordem ou para ser corrigido de qualquer engano ou má interpretação. Se alguém falar 

sem a licença do orador, será advertido pelo Presidente; Art. 49 - O orador deverá dirigir-

se à pessoa do Presidente e não aos membros do Concílio. Art. 50 - A nenhum orador é 

permitido falar sentado, exceto ao Presidente ou aos membros com deficiência física. Art. 

51 - A nenhum orador é permitido entregar-se a referências perniciosas ou que 

generalizem o todo, atingir a reputação de quem quer que seja, citando nomes de 

pessoas presentes e, muito menos ausentes, ou fazer reflexões que não interessem ao 

Concílio. § 1º - Se, no calor da discussão, o orador se exceder, o Presidente chamá-lo-á à 

ordem e, se o orador persistir contrariando a conduta cristã que se requer dos conciliares 

no trato dos interesses da Igreja, cassar-lhe-á a palavra. § 2º - Se qualquer orador se 

julgar agravado ou injustiçado por uma decisão do Presidente, poderá apelar ao Concílio, 

que, de imediato, deverá decidir a questão. § 3º - Quando um dos membros do Concílio 

tiver seu nome citado e se sentir atingido em sua reputação, terá um (01) minuto de direito 

de resposta, depois de terminados os oradores inscritos. Art. 52 - Sendo proposto o 

encerramento de uma discussão, o presidente porá a votos a proposta, sem debates; se o 

encerramento for aprovado, passar-se-á à votação final da matéria; do contrário, 

continuar-se-á a discussão. Art. 53 - Ninguém poderá se retirar, temporariamente, do 

recinto das sessões, sem permissão do 2º secretário ou, definitivamente, com o 

consentimento do Concílio, sob pena de censura. CAPÍTULO XI - Das Disposições 

Gerais - Art. 54 - As disposições deste Regimento aplicam-se aos Sínodos e Presbitérios, 

“mutatis mutandis”. Art. 55 - O presente Regimento Interno poderá ser reformado por 

decisão de mais da metade dos membros presentes à Assembleia Geral. Art. 56 - O 

presente Regimento entrará em vigor a partir da data de sua publicação nos órgãos 



oficiais da IPI do Brasil. Art. 57 - Os casos omissos devem ser resolvidos pela Assembleia 

Geral. Art. 58 – Revogam-se as disposições em contrário. RELATÓRIO DA COMISSÃO 

DE DIPLOMACIA: A Comissão relata que se atesta que, desde a Sessão de Instalação 

desta reunião Ordinária, houve dificuldades na identificação e apresentação dos 

representantes oficiais de igrejas, instituições e representantes de instituições públicas 

convidados para participar desta AG. Sendo assim aprova-se: 1. Que a secretaria geral 

auxilie esta comissão informando quem são os visitantes representantes de instituições 

religiosas, organizações civis, instituições públicas, etc., presentes nesta reunião; 2. Que 

os visitantes/representantes convidados presentes nesta reunião, que não tenham sido 

mencionados publicamente, tenham seus nomes e organizações citados na Ata desta 

reunião; 3. Que todos os representantes oficiais de instituições que se fizeram presentes 

nesta reunião recebam um ofício de agradecimento; 4. Que haja a comunicação prévia 

para que os visitantes/representantes que porventura ainda venham a participar desta 

reunião ordinária tenham um tempo e horário ajustado com a mesa diretora para que, 

caso seja necessário, possam fazer uso da palavra. Quanto ao Doc. AG 25/19, da 

Assessoria de Estatísticas, apresentando relatório, decide: Registram-se as seguintes 

considerações: 1. O relatório está comprometido, pois 61 igrejas (mais de 10 do total) não 

apresentaram suas estatísticas. Sendo assim, a estatística não é a exata expressão da 

realidade da IPIB; 2. O relatório não foi produzido a partir do Programa Jetro, haja vista 

que muitas igrejas ainda não aderiram ao referido programa; 3. Esse fato também 

comprometeu a leitura dos dados referentes a membros professos e não professos, 

composição de faixas etárias e outros; 4. Verifica-se a contumácia, na postura de algumas 

igrejas, em não apresentar o seu relatório estatístico. Após apresentar para Assembleia 

Geral uma simples visão geral da realidade, destaca-se: a. Fechamos 2018 com 545 

igrejas; b. Em 2017 tínhamos 97.952 membros. Em 2018 registramos 95.848, o que 

representa um decréscimo de 2,15%. Perdemos 2.104 membros, sem nenhuma 



informação do destino dos mesmos, com exceção dos que faleceram; c. A maioria de 

nossas igrejas (84,78%) possuem entre 50 e 200 membros; d. Esse número representa 

21 igrejas de 100 membros; e. Temos 957 pastores, sendo que 685 estão em atividade. 

272 pastores não estão em atividade, sendo que desses 148 estão jubilados; f. Temos 63 

licenciados, dos quais 9 são mulheres, o que demonstra um aumento no número de 

vocacionadas; g. Não temos no relatório apresentado para a AG o recebimento de 

membros por profissão de fé e profissão de fé e batismo, individualizado por igrejas; h. 28 

presbitérios apresentaram crescimento no número de membros e 35 presbitérios 

regrediram no número de membros, o que significa 55,5% dos presbitérios. Mediante o 

exposto: Acolhe-se o relatório, apesar das suas limitações e decide-se: 1. Que seja dado 

um prazo de 60 (sessenta) dias para que as 61 (sessenta e uma) igrejas apresentem à 

Comissão Executiva da AG as suas estatísticas; 2. Que os Conselhos cumpram as suas 

obrigações de verificar anualmente a exatidão dos seus róis de membros e que os 

presbitérios acompanhem esse processo; 3. Que a Secretaria Geral e o Ministério de 

Comunicação produzam um vídeo tutorial sobre o preenchimento do rol de membros no 

Programa Jetro e o distribuam a todos os pastores e igrejas; 4. Que os Presbitérios 

tomem as medidas disciplinares cabíveis, por contumácia, observando o Código 

Disciplinar, às igrejas que, doravante, deixarem de apresentar suas estatísticas; 5. Que se 

dê um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para que todas as igrejas, insiram ou importem 

seu rol de membros para o Programa Jetro e registrem as movimentações de admissão e 

demissão, diretamente neste programa. SUSPENSÃO E REINÍCIO DE SESSÃO: Às 

12h05, a sessão é suspensa para almoço e trabalho das comissões. Às 20h00 reinicia-se 

a sessão com oração feita pelo Rev. Casso e dois cânticos congregacionais. MOMENTO 

INSTITUCIONAL: É concedida a palavra ao Rev. Reginaldo Van Zuben, Diretor da 

Faculdade de Teologia da IPI do Brasil (FATIPI), que apresenta os cursos oferecidos pela 

FATIPI e a Revista Teológica. Ato contínuo, o irmão Edgar José Carbonell Menezes, 



nomeado como responsável pelo Movimento Nacional de Oração da IPIB comunica os 

detalhes do Grupo Especial de Oração (GEO). NOMEAÇÕES: A) MISSÃO CAIUÁ: 

Titulares - Rev. Jonas Furtado do Nascimento e Erivan Vieira de Araújo; Presb. Carlos 

Bonamigo; Presb. Roney Márcio Pessoa; Suplentes – Revs.: Osmar Gomes e Jair Vieira 

da Costa Junior, Presb. Newerson Klein e Presb. José Lourenço da Silva Neto. B) 

CONSELHO FISCAL DA MISSÃO CAIUÁ: Titulares - Presb. Moacir Enos Rosa, Presb. 

Sônia Machado; Suplentes - Presb. Emerson Gumiero Leite, Presb. Moyses Silva Junior. 

QUANTO AOS LIVROS DE ATAS DOS SÍNODOS: os livros são aprovadoscom as 

seguintes observações, conforme redigido nos respectivos livros: 1. SÍNODO 

MERIDIONAL: a. No termo de abertura consta que o número de páginas é de 01 a 127, 

quando o correto é de 01 a 123. b. Na página 03 está registado “com a seguinte proposta 

de chapa”. O correto seria o registro da Diretoria eleita. 2. SÍNODO “REV. MANOEL 

MACHADO”: a. Não encontramos o registro de um breve histórico na ata inicial do novo 

Sínodo, nem a decisão da AG para sua organização. b. Na folha 02, linha 11, consta a 

“criação do Sínodo” quando o correto é “organização do Sínodo”. c. Na redação do 

Estatuto no Art. 6º há a repetição do inciso III, sendo que o segundo deve ser o inciso IV – 

(folha 06, linha 05). d. Nas folhas 14 e 15, onde se lê assembleia do Presbitério, deve ser 

do Sínodo. 3. SÍNODO OESTE PAULISTA: a. Na ata da 37ª reunião consta que foi 

decidido que se acatasse o documento de número oito e se encaminhasse. Porém não há 

indicação para onde deveria ser encaminhado, faltando assim clareza no entendimento do 

assunto. b. Na ata da 1ª reunião extraordinária não consta a apresentação das 

credenciais dos representantes. c. Não consta a ata da reunião ordinária de 2019. 4. 

SÍNODO OCIDENTAL: a. Na 38ª reunião ordinária não há menção de suspensão dos 

trabalhos para o almoço e a sua retomada, descumprindo-se o horário regimental 

aprovado. b. Na mesma ata, página 04, na eleição da Diretoria há o registro que havia 29 

votantes e a necessidade de 15 votos para considerar-se a eleição. No entanto, pelo 



registro dos presentes havia 30 eleitores e não 29. Também, a quantidade de votos para 

eleição é maioria simples e não mais da metade dos votos dos membros presentes. c. 

Ainda, nesta ata – página 13 – o Rev. Osmair Martins Garcia, vice-presidente da Diretoria 

anterior, assina a ata com a nova Diretoria. d. O registro do número da última ata da 

reunião ordinária é 38ª e coincidentemente a da extraordinária também tem a mesma 

numeração. 5. SÍNODO “REV. JONAN JOAQUIM DA CRUZ”: a. Não encontramos o 

registro de um breve histórico na ata inicial do novo Sínodo, nem a decisão da AG para 

sua organização. b. Embora a instalação do novo Sínodo seja feita por uma comissão da 

COMEX da AG, deveria constar a eleição da diretoria. c. No cabeçalho da ata da 1ª 

reunião ordinária, a de organização do Sínodo, o registro da palavra “reverendo” está 

incorreto. d. A forma correta de fazer-se o registro de efemérides é no final da ata e não 

junto com o registro de demais presenças. e. Na página 20 consta que o Sínodo transferiu 

à sua COMEX a atribuição de aprovação da ata do Sínodo, o que não é correto, até 

mesmo porque houve aprovação de Estatuto. 6. SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ: Há o 

registro de duas atas no mesmo dia e horário, uma ordinária e a outra extraordinária, no 

dia 14 de abril de 2018, às 10 horas. 7. SÍNODO DE OSASCO: a. A posse da Diretoria 

eleita se deu antes do encerramento do mandato da Diretoria anterior. b. Não há o 

registro do período de mandato da Diretoria. 8. SÍNODO BORDA DO CAMPO: a. Na ata 

da reunião de 2018: na folha 06, linha 04, letra F, consta a renúncia do um ministro sem 

mencionar o seu nome; na folha 06, linha 14, letra M, consta a renúncia de José Andrade, 

sem a especificação da função (subentende-se tratar-se da mesma pessoa citada na linha 

04); nas folhas 11 e 28 falta a assinatura do 2º secretário, Rev. Paulo Rogério Malpelle. 9. 

SÍNODO SETENTRIONAL: a. Faltou o CNPJ, números de registro em cartório nos termos 

de abertura e encerramento. b. Na página 14 faltam as assinaturas de dois membros da 

Diretoria. c. Obedeça-se que o formato de encerramento das atas, para a assinatura dos 

membros da Diretoria tenha a forma usual, sem separá-las do corpo da ata. 10. SÍNODO 



RIO SÃO PAULO: a. Faltou o CNPJ, números de registro e cartório nos termos de 

abertura e encerramento. b. Na página 04 há o registro do assunto que motivou a 

convocação da reunião extraordinária, porém é inconclusivo, pois afirma que foi para 

“ouvir o Rev. Ernesto Aparecido Sossai” sem dizer o assunto em que seria ouvido. c. 

Ainda, na mesma ata consta o registro das observações que a AG fez no ato da 

aprovação do Livro de Atas do Sínodo e também o registro das efemérides, quando se 

trata de uma reunião extraordinária. d. Na página 07, no registro de votos de apreciação 

há referência ao Rev. Ernesto Aparecido Sossai sem referir-se a razão. e. Na página 08, 

constam duas datas distintas para a mesma reunião. f. Na página 09 há sigla sem 

identificação da instituição, sendo esta a única citação (SBB – sem colocar que é 

Sociedade Bíblica do Brasil). g. Na página 10, linha 12, há o registro de um nome sem o 

sobrenome que, por coincidência é Acyr, ligado à Sociedade Bíblica do Brasil, regional do 

Rio de Janeiro, confundindo com o Rev. Assir Pereira. h. Na página 21, reunião nº 049, 

não consta que foi feita a verificação de presença inicial e, na nova verificação de 

presença, consta o nome de pessoas sem registrar a que Presbitério representavam.  11. 

SÍNODO PANTANAL: A página 13 está em branco. Embora esteja inutilizada com um 

traço perpendicular não se permite tal prática. As Normas para Elaboração de Atas 

produzidas eletronicamente, preveem que se tenha apenas a primeira e última páginas, 

sem numeração, e a página destinada às observações do concílio superior, esta 

numerada. Também foi rubricada a página destinada aos registros de aprovação do 

concílio superior. 12. SÍNODO “REVERENDO JONAS DIAS MARTINS”: Na ata da 7ª 

reunião ordinária, página 15, está registrada a ausência da secretária executiva, Presbª 

Sonia Regina Machado dos Santos, porém, logo a seguir, seu nome aparece compondo a 

representação do Presbitério Londrina, e na página 20, na reabertura da sessão após o 

almoço, é registrada a sua presença. 13. SÍNODO BRASIL CENTRAL: No final da ata da 

1ª sessão da 21ª reunião ordinária, página 24, o secretário inicia a frase da seguinte 



forma: “Eu, Presb.” e, em seguida desprezando esse início, inicia nova frase escrevendo: 

“Para constar, eu, Eduardo Matsuo Tamiyoshi, primeiro secretário lavrei esta ata...” 14. 

SÍNODO SUDOESTE PAULISTA: a) Faltou o CNPJ, números de registro e cartório nos 

termos de abertura e encerramento. Algo que foi inclusive observado pelo Sínodo em 

relação aos seus presbitérios. b) Na ata da primeira sessão do dia 24/03/2018 p. 28, item 

11, foi feita convocação para duas reuniões extraordinárias: Estatuto do Presbitério e 

outra no mesmo dia para Estatuto do Sínodo. Contudo, aparece uma expressão estranha: 

“e outros assuntos que se fizerem necessários” (Nestas condições, abra-se a pauta). Na 

página 48, registram-se vários itens que seriam tratados na reunião fugindo da pauta 

extraordinária. Quando a reunião é extraordinária, deve ser convocada com pauta definida 

(Art. 137, 4° Parágrafo da Constituição da IPI do Brasil. c) Na ata de 23/04/2019, página 

95, há um registro confuso. O Livro de Atas do Presbitério de Ourinhos foi reprovado com 

observações, porém no item seguinte (06) há o registo que o Presbitério Ourinhos não 

entregou o livro do exercício 2018. (Não seria o de 2017, pois as observações anteriores 

são referentes ao 2018?). d) Foram feitos registros dos estatutos dos presbitérios no livro 

de atas do Sínodo. 15. SÍNODO SÃO PAULO: a. Falta a assinatura do 1º secretário na 

ata de instalação da 11ª reunião ordinária. b. Está registrada contribuição presbiterial 

quando deveria sinodal. c. Estranha-se que há decisão de devolução do livro do 

Presbitério Leste Paulistano para correção de inadequações e não faz o mesmo no livro 

do Presbitério Novo Leste Paulistano, com observações semelhantes. Além do mais, o 

Sínodo observa que a inutilização de espaço em branco está em desconformidade com 

as normas, incorrendo no mesmo erro. d. Na página 14 falta a assinatura do vice-

presidente. 16. SÍNODO DAS MINAS GERAIS: a. Faltou o CNPJ, números de registro e 

cartório nos termos de abertura e encerramento. b. Há 28 folhas numeradas e, nos termos 

de abertura e encerramento consta que há 09 páginas de 01 a 28. c. Nas duas atas que 

compõem o livro não consta o horário de abertura. A Comissão propõe, ainda, que os 



livros de atas dos Sínodos, apresentados para a devida aprovação da AG, contenham as 

atas de reuniões ocorridas no biênio compreendido no interregno das reuniões ordinárias 

da própria AG. O Sínodo Sul de São Paulo deve apresentar seu livro na próxima reunião 

da COMEX, no dia 30/08/2019. QUANTO AO LIVRO DE ATAS DA COMISSÃO 

EXECUTIVA DA AG – EXERCÍCIO 2017 A 2019: 1 - Primeiramente, em relação as 

formalidades, observa-se; 1.1 - ausências de rubricas do presidente nas páginas 1, 4, 45, 

70, 135, 141 e 144, em desconformidade com o item I do Manual de Atas; 1.2 – As 

páginas 132 e 133 estão invertidas; 1.3 – Faltou a assinatura do Rev. Agnaldo Pereira 

Gomes na página 135; 1.4 – As menções às siglas “FATIPI” (págs. 7, 9, 10, 126, 127, 

128, 140) e “EAD” (págs. 9, 128) estão em desacordo com o item IV do Manual de Atas 

que determina a citação completa da pessoa jurídica quando do primeiro registro. 

Referidas siglas referem-se a Faculdade de Teologia de São Paulo da Igreja Presbiteriana 

Independente e Educação à Distância, respectivamente. Da mesma forma, as menções 

ao Presb. Heitor (páginas 10, 140), Rev. Reginaldo (página 10), Rev. Lysias (página 134), 

Rev. Alex (página 140), funcionários André e Adilson (páginas 140, 141) e Presba. Isva, 

(página 141) sem a complementação de seus nomes. 1.5 – Na página 55, consta a 

participação na reunião do Sínodo Oeste Paulista representado pelo Rev. Denis Silva 

Luciano Gomes. No entanto, abaixo, consta a ausência do mencionado Sínodo e, a 

seguir, na pág. 57, é registrado o assento do Rev. Denis. O certo é que o Rev. Denis foi 

recebido às 10h30 e não no início da reunião. 1.6 – No termo de encerramento do livro 

(fls. 144), onde se lê “toma”, leia-se “tomou”. 2 - Em relação ao conteúdo, observa-se: 2.1 

– Na página 10, e no tocante ao documento COMEX 39/17, encaminhado pela diretoria e 

solicitando autorização para receber imóvel em Fortaleza, decide-se: a) receber em 

doação o imóvel, seguido de reticências, sem, no entanto constar a descrição do referido 

imóvel. No mesmo sentido, decide-se outorgar procuração para o Rev. Edvaldo, seguido 

também de reticências, sem constar a qualificação do referido ministro. A compreensão é 



de que o secretário deixou para outra oportunidade a complementação da ata com as 

informações faltantes e não o fez, omitindo-se dados fundamentais e necessários como 

endereço e número da matrícula do bem imóvel. Na página 49, relativamente ao 

documento COMEX 45/17, originário do Presbitério Ceará, consta a informação de que foi 

efetivada a doação do imóvel para a igreja local. Todavia, também não há referência 

alguma acerca da identificação do bem, não se sabendo, oficialmente, a que se refere. No 

caso, é óbvio, trata-se do imóvel de Fortaleza. 2.2 – Na ata da 62ª reunião da 

COMEX/AG, realizada no dia 29/10/2017, consta a aprovação dos modelos de Estatutos 

de Igreja Local (páginas 11/20), de Presbitério (páginas 20/32) e de Sínodo (páginas 

32/42). Esta comissão conferiu os textos encartados na ata com os textos disponibilizados 

no sítio da IPIB e constatou que são divergentes. Ou seja, os textos aprovados não são 

os disponibilizados para download; são diferentes. E, mais, a leitura dos textos constantes 

da ata leva ao sentimento de que não passaram por uma revisão face os erros 

ortográficos, de sistematização e de numeração neles constantes. Observa-se as 

seguintes divergências: I - do modelo de estatuto de Igreja Local: a – página 12, art. 6º, III; 

b - página 13, art. 6º, § 1º, e alínea “a”; c – página 16, art. 23, III; d – pág. 17, art. 23, VIII; 

e – página 17, a numeração dos Capítulos estão incorretos a partir do Capítulo IV, 

havendo repetição e tornando a sequência incorreta; f – página 19, art. 29, II; g – pág. 20, 

art. 36; II – do modelo de estatuto de Presbitério: a – página 23, art. 3º, a partir do inciso 

XXIV - a numeração está incorreta; b – página 30, art. 31, a expressão “artigo” não está 

abreviada; no sítio, os artigos 29 e 30, encontram-se com suas expressões sem 

abreviação; III – do modelo de estatuto de Sínodo: a – página 34, art. 3º, X; b – página 34, 

art. 3º – faltam os incisos XIV e XV na ata; c – página 34, art. 6º - inciso III - a expressão 

III encontra-se em duplicidade, no lugar onde deveria ser o inciso IV; d – página 36, art. 

16, § 1º e § 3º; e – página 40, art. 27; f – página 31, art. 30, I, II, VII; Face ao exposto, a 

comissão é de parecer que o livro seja devolvido à COMEX/AG para ser refeito, 



corrigindo-se o necessário e, bem assim, complementando-se as informações faltantes 

em relação ao imóvel recebido, aos nomes e siglas e a inserção dos corretos textos dos 

modelos de estatutos. Seja o referido livro reapresentado para análise na próxima AG, 

uma vez que os assuntos deliberados não carecem de imediata aprovação por esta 

Assembleia e nenhum prejuízo será causado pela demora. Recomenda-se que todos os 

textos relativos aos modelos de estatutos constantes do sítio da IPIB sejam revisados. 

Recomendar que, doravante, as atas sejam submetidas a um processo de conferência e 

revisão antes de serem encadernadas e, após, seja o livro conferido antes de sua 

apresentação para análise. Quanto ao Doc. AG 09/19, do Sínodo Vale do Rio Paraná, 

solicitando posicionamento oficial da IPI do Brasil sobre evento denominado “Encontro 

com Deus”; considerando: 1) A complexidade e relevância do tema; 2) A necessidade de 

uma gama maior de subsídios; decide nomear uma comissão de trabalho que estude os 

aspectos teológicos, doutrinários e pastorais dos “Encontro com Deus” e seus 

congêneres; apresentando seu parecer para resolução na próxima reunião da AG. 

Quanto ao Doc. AG 13/19, do Sínodo Oeste Paulista, encaminhando proposta do 

Presbitério de Assis, de alteração na Afirmação de Fé da IPI do Brasil, considerando 

que:1) É evidente a historicidade da expressão nos credos e nos cultos desde os cristãos 

primitivos até os nossos dias; 2) A Constituição da IPIB adota a CFW como símbolo de fé 

e esta, no capítulo 33-inciso 32, faz menção ao tema; 3) O Catecismo Maior, na pergunta 

51, inquere sobre o tema, sendo, portanto, parte da formação de fé dos cristão 

reformados (1 Coríntios 15.4; Lucas 25.51; Efésios 1.20 e 4.10); decide: acatar  a 

proposta do documento na sua integralidade, aprovando o acréscimo da expressão: “até 

que Jesus volte” à Confissão de Fé da IPIB; e nomear comissão para revisar a Afirmação 

de Fé com prazo para a próxima Assembleia  Ordinária da AG. Nomear a comissão que 

está trabalhando a Confissão de Fé para realizar este trabalho, acrescida do nome do 

Rev. Leontino. HORÁRIO REGIMENTAL: Aprova-se a prorrogação do horário regimental 



até às 23h00. Quanto ao Doc. AG 30/19, do Ministério da Educação, solicitando 

alteração no Manual de Candidatos, propondo obrigatoriedade do “Acompanhamento 

Ministerial” de candidatos ao sagrado Ministério da IPIB; considerando: 1) A 

excepcionalidade da legislação que regulamenta a dispensa do ano de pré-candidatura, 

originalmente aberta para candidatos comprovadamente engajados na liderança, vem 

sendo utilizada indevidamente de forma quase generalizada, tolhendo-se assim a 

oportunidade de maturação do candidato vocacionado; 2) Há candidatos oficiais que, 

somente ao longo do período de trabalho prático proposto pelo seu Conselho para o ano 

da pré-candidatura, reconhecem ou não a sua vocação; 3) A obrigatoriedade do período 

probatório da candidatura (sem exceção), protege os Presbitérios: a) De expectativas 

frustradas por interrupções da formação; b) De prejuízos relativos a investimentos de 

tempo e verbas no candidato; decide acatar a proposta na sua integralidade. Quanto ao 

Doc. AG 46/19, da Delegação IPIB/ACEB, solicitando filiação da IPIB à Aliança 

Evangélica; considerando que: 1) Houve um processo paulatino de aproximação por parte 

da liderança maior da IPIB – Revs. Áureo e Roberto Mauro – por um período qualitativo 

de quatro anos, com a autorização da AG realizada em Salvador, BA, no ano de 2015; 2) 

Vinte denominações evangélicas históricas, bem como outras tantas organizações para 

eclesiásticas de renome, já estão filiadas à ACEB, influenciando hoje cerca de 3,5 milhões 

de cristãos, sem viés político partidário e eleitoral; 3) Há necessidade de unidade das 

igrejas históricas não se omitirem, em razão de muitos grupos que não nos representam 

estarem reivindicando esta representação; 4) A ACEB pode ser mais um canal de voz e 

pronunciamento social da IPIB; 5) A IPIB, por natureza, tem na sua cultura dialógica, uma 

das suas principais ênfases; 6) A ACEB possui critérios esmeradamente cautelosos para 

filiação; 7) O valor da participação/filiação é viável, de baixa monta, estando, atualmente, 

em torno de R$ 1.000,00 anualmente; decide acatar o documento e autorizar a IPIB a 

filiar-se à ACEB.  Quanto ao Doc. AG 36/19, do Sínodo Sudoeste Paulista, 



encaminhando proposta do Presbitério de Botucatu propondo competência da Diretoria 

para elaborar manifestações públicas; decide: Que o artigo 72, Inciso XI, da Constituição 

da IPIB fique assim regulamentado: “Fica autorizada a diretoria a se manifestar 

publicamente sobre temas relevantes, desde que não firam os princípios, bíblicos, éticos e 

constitucionais da IPIB, sempre com a aprovação da Comex da AG”. ENCERRAMENTO: 

A segunda sessão foi encerrada às 22h55min, com oração feita pela Presb. Romilda. 

Para constar, eu, Rev. Alex Sandro, secretário, lavrei a presente ata e a assino 

juntamente com os demais membros da diretoria presentes à reunião.  

 

 

 

 

ATA DA TERCEIRA SESSÃO DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA GERAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL 

 

DATA, HORA E LOCAL: 3/08/2019, às 8h30min, no auditório do Hotel Golden Park, 

Rodovia José Ermírio de Morais, S/N, Sorocaba, SP. PRESIDENTE: Rev. João Luiz 

Furtado. SECRETÁRIO: Rev. Alex Sandro dos Santos. PRESENTES:  SÍNODO BORDA 

DO CAMPO: Presbitério ABC: Revs.: Ivanildo de Oliveira Silva e Ricardo osé Bento; 

Presbs.: Moisés José de Lima e Raphael Frederico Aiello de Moraes.  Presbitério 

Ipiranga: Revs.: Alessandro Leonardo Rodrigues Silva e Esny Cerene Soares; Presbs.: 

Ismael Cândido Mello e Ricardo Heumuth Benedetti. Presbitério Litoral Paulista: Revs.: 

Helinton Rodrigo Zanini Paes e Homero Fernando Diaz; Presbs.: Adílson dos Santos Silva 

e Carlos Magno de Oliveira. SÍNODO BRASIL CENTRAL: Presbitério Brasil Central: 

Revs.: Eldo Fernando Machado e Fernando Peres Alves; Presb. Jefferson Bezerra de 

Oliveira. Presbitério Distrito Federal: Revs.: Ézio Martins de Lima e Rui de Araújo Lobo; 



Presb. Marcos Aurélio Alves Jorge e a Presbª. Iracilda Rodrigues de Souza. Presbitério 

Luziânia: Revs.: Jorge Sebastian Tomas e Paulo Roberto Roriz Meireles. Presbitério 

Mato Grosso: Rev. José Drailton da Silva; Presb. Durval Oliveira Santos. Presbitério 

Rondônia: Rev. Hélcio Passos; Presb. Eduardo Mutsuo Tomiyoshi. SÍNODO 

MERIDIONAL: Presbitério Catarinense: Rev. Euclides Luiz do Amaral e Revª Gislaine 

Machado Neitsch; Presb. Rogério Edson Kruger. Presbitério dos Campos Gerais: Rev. 

Celso Manuel Machado; Presb. André Trevisan Gabardo. Presbitério Grande 

Florianópolis: Revs.: Fabrício Lauro Fukahori e Regina Niura Silva do Amaral; Presb. 

Carlos Alberto da Silva. Presbitério Sul do Paraná: Rev. Jean Carlos Selleti e a Revª. 

Priscila Rocha Madeira Kume; Presbs.: Luiz Carlos Morosini e Rogério Bueno da Silva. 

SÍNODO MINAS GERAIS: Presbitério São Paulo-Minas: Revs.: Galdino Acássio Gomes 

da Silva e Itamar Pereira da  Silva; Presbs.: Euclides Sarro Júnior e Maurílio Clóvis dos 

Santos. Presbitério Sudoeste de Minas: Revs.: Israel Henrique Daciolo e Vitor Manuel 

Pereira da Silva Alves Correia; Presbs.: Aristides Aparecido Ribeiro e Benjamim Tercio 

Nogueira. Presbitério Sul de Minas: Revs.: Alex Sandro dos Santos e Eduardo Bornelli 

de Castro; Presbs.: Ailson Caixeta Leite e Geraldo Luciano dos Santos. SÍNODO 

OCIDENTAL: Presbitério Araraquarense:  Revs: José Andreze Nunes da Silva e Márcio 

Bérgamo de Araújo. Presbitério Campinas: Revs.: Hamilton Sant'ana Moreira e José 

Arno Tossini; Presbs.: Cairo Wermison de Paula e Luiz Ribeiro da Silva. Presbitério 

Noroeste Paulista: Revs.: Antônio Carlos Alves e Bruno Borges de Almeida; Presbs.: 

Abedias Queiros Ribeiro e Eliel Gonçalves de Souza. Presbitério Oeste: Revs.: Luciano 

Proença Lopes e Osmair Martins Garcia; Presbs.: Donisete Martins Ruiz e José Haylton 

Claudino. Presbitério Rio Preto: Revs.: Marcos Ferreira Lopes e Ricardo de Melo 

Nogueira; Presb. Rogério Aparecido Goldelli. SÍNODO OESTE PAULISTA: Presbitério 

Assis: Revs.: Dênis Silva Luciano Gomes e Juliano Sanchez Lopes. Presbitério Centro-

Oeste Paulista: Revs.: Joel Garcia Vieira e Leandro Mazini; Presb. Edvander Santos 



Esteves e a Presbª. Felícia Forte Sobrinha. Presbitério Presidente Prudente: Revs.: 

Rodrigo Gasque Jordan e William de Souza Ramos; Presbs.: André Murilo Krug e Josimar 

Soares. SÍNODO OSASCO: Presbitério Carapicuíba: Revs. Augusto Navarro Dias e 

Carlos Eduardo Araújo; Presb. Salmo Henrique da Silva. Presbitério Novo Osasco: 

Revs.: Filippo Blancato e Wagner Roberto Mango; Presb. Arquimedes dos Santos Lima 

Filho e Presbª. Sônia Regina Ferri. Presbitério Osasco: Revs.: Leontino Farias dos 

Santos e Paulo César de Souza; Presbs.: Felipe Von Sohsten Resende e Renato Moroz 

Izzo. SÍNODO PANTANAL: Presbitério Campo Grande: Revs.: Claudionor Aguero dos 

Santos e Ercílio Farias Porangaba. Presbitério Conesul: Rev. Tiago Paulo Santos da 

Silva e Presb. Émerson Costa Machado. Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs.: Silas 

Souza Silva e José de Oliveira Costa; Presbs.: Dalkarlos Aparecido Franco dos Santos e 

Edinaldo Martins dos Santos. Presbitério Vale do Rio Aporé: Revs.: Fabrízio Salabai 

Barbosa e Osmar Gomes; Presbs: Giovani Luiz Horácio e Paulo Sérgio Eugênio da Silva. 

SÍNODO REV. JONAN JOAQUIM DA CRUZ: Presbitério Bahia: Rev. Marcelo Batista de 

Lima; Presb. Paulo César dos Santos Tavares. Presbitério Sergipe: Rev. Jorlan Carneiro 

Rodrigues de Freitas; Presb. Marcos Messias Sales Santos. Presbitério Sul da Bahia: 

Rev. Elional Rios Afonseca e Revª. Ieda Cristina Dias de Souza Rebouças. SÍNODO 

REV. JONAS DIAS MARTINS: Presbitério Londrina: Revs.: Jarbas Dias da Silva e José 

César Figueiredo Junker; Presb. Sidnei Luiz Tizziani e Presbª. Sônia Regina Machado 

dos Santos. Presbitério Norte do Paraná: Revs.: Alessandro Acácio Anastácio e 

Reinaldo Almeida dos Santos; Presbs.: Émerson Gumiero Leite e Moacir Enos Rosa. 

Presbitério Paranaense: Revs.: David Diniz Andrade e Romio da Silva Cardoso; Presb. 

Fernando Tavares. SÍNODO REV. MANOEL MACHADO: Presbitério Nordeste: Revs.: 

Diego Alessandro da Silva Moura e João Batista Amaral de Oliveira. Presbitério 

Pernambuco: Rev. Laércio Oscar da Silva Júnior; Presb. Célio Roberto de Araújo. 

SÍNODO RIO-SÃO PAULO: Presbitério Fluminense: Revs.: Cléber Coimbra Filho; 



Presb. Luís Carlos Batista Carneiro.  Presbitério Rio de Janeiro:  Rev. Rogério de 

Santana. Presbitério Rio-Sul: Revs.: Marcos Paulo de Oliveira e Reginaldo de Almeida 

Ferro; Presbs.: José Mauro Feres da Silva e Silvestre Botelho da Siqueira Neto. 

Presbitério Vale do Paraíba: Revs.: Cléber Diniz Torres e Natanael da Mata Costa; 

Presbs.: Valdir do Espírito Santo e Wilson Rodrigues da Silva. SÍNODO SÃO PAULO: 

Presbitério Bandeirante: Rev. Émerson Ricardo Pereira dos Reis e Revª. Shirley Maria 

dos Santos Proença; Presb. Walter de Jesus Alves. Presbitério Freguesia: Revs.: José 

Aparecido dos Santos e José de Jesus; Presbs.: Edivaldo de Souza e Moacir Benvindo de 

Carvalho. Presbitério Leste Paulistano: Revs.: Lazaro Alves da Silva Sobrinho e 

Roberto Viani; Presbª. Romilda de Oliveira Vasconcelos. Presbitério Novo Leste 

Paulistano: Revs.: Lutero Alberto Gaspar e Rodrigues dos Santos Almeida; Presbs.: 

Ezequiel Almeida Bartolomeu e Valdeci Franco de Lacerda. Presbitério Piratininga: 

Revs.: Gilberto dos Santos Rodrigues e Mario Ademar Fava; Presb. Marcelo Jacintho 

Lopes. Presbitério São Paulo: Revs.: Carlos Augusto Prado de Oliveira e Ildemara 

Querina Bomfim; Presb. Ronaldo Madella e Presbª. Esmaelita Vasconcelos Moura Prado. 

SÍNODO SETENTRIONAL: Presbitério Amazonas: Rev. Luiz Carlos da Silva Correia; 

Presb. Antenildo Correa da  Silva.  Presbitério Ceará: Rev. Flávio Ferreira Façanha; 

Presb. Pedro Jorge Forte Batista.  Presbitério Leste do Ceará: Revs.: Mardonio de 

Sousa Pereira; Presb. Samuel Teixeira de Lima. Presbitério Norte: Revs.: Jersem 

Rodrigues Simões e Samuel do Prado; Presbaª.  Alessandra Soraia Lima Câmara. 

SÍNODO SUDOESTE PAULISTA: Presbitério Botucatu: Revs.: Clayton Leal da Silva e 

João Luiz Furtado; Presb. Juarez Cunha Tanno e a Presbª. Márcia Furrier Guedelha Blasi. 

Presbitério Central Paulista: Revs.; Paulo César Barros Monteiro e Zacharias Mariano 

de Souza Filho; Presbs.: Amilton Telles de Souza e Omar Augusto Leite Melo. 

Presbitério Marília: Revs.: Marcos Kopeska Paraizo e Renê Glória Gomes Paula; Presb. 

João Aparecido Soares.  Presbitério Ourinhos: Revs.: Marcos Gomes e Wanderley 



Maciel Kirilov; Presb.  Adaízo Franco da Silva Júnior. SÍNODO SUL DE SÃO PAULO: 

Presbitério Itupararanga: Revs.: Joselito da Silva Filho e Márcio Bortolli Carrara; Presb. 

Rogério José Vieira e Presbª. Irene Valério Campos. Presbitério Sorocaba: Revs.:  

Agnaldo Pereira Gomes e Fernando de Souza Lyra; Presbíteras: Denise de Souza Lyra 

Hatência e Regina Célia da Silva. Presbitério Sul de São Paulo: Revs.: Evaldo Nogueira 

de Souza e Ezequias Pires de Camargo. SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ: Presbitério 

Arapongas: Revs.: Edson de Oliveira Casado Júnior e Paulo Rodrigues Martins Júnior; 

Presbs. Marcos Aurélio da  Silva e Waldomiro Ribeiro de Jesus. Presbitério Maringá: 

Revs.: Diones César Braz e Sérgio Gini; Presbs.: Djalma Bastos César e Dionísio Dias. 

Presbitério Oeste do Paraná: Revs.: Edy Francisco Machado e Fernando da Silva 

Julião; Presbs.: David dos Santos e Nélson Jaime Có. AUSENTE: Presbitério Vale 

Sertão. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Fernando de Souza Lyra, Presidente do Presbitério 

de Sorocaba; Presb. Sérgio Ferreira de Lima, Assessor parlamentar. “QUORUM”: 

Havendo “quórum”, com a presença de 113 ministros e de 78 presbíteros, totalizando 191 

delegados e com a representação de todos os sínodos, o presidente declarou aberta a 

Terceira Sessão da 11ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da IPI do Brasil, do 

Exercício 2019-2023. DEVOCIONAL: Às 8h30, iniciam-se os exercícios devocionais com 

oração feita pelo Rev. Hélcio Passos e meditação feita pelo Rev. Alex Sandro, com base 

no texto de Jonas 1.17 e 2.1. ATA ANTERIOR: Foi lida e aprovada a Ata da Segunda 

Sessão. AUTORIZAÇÃO PARA RETIRAR-SE DA SESSÃO: É autorizada a retirada do 

Rev. Jorlan Carneiro Rodrigues de Freitas (Presbitério Sergipe) por motivos pessoais. 

AUTARQUIAS: É concedida a palavra ao Rev. Rubens Renato, presidente da Associação 

Bethel e diretor do Acampamento Cristo é Vida que apresenta os trabalhos que têm sido 

desenvolvidos pela Associação Bethel. TRIBUNAL ECLESIÁSTICO: Aprova-se a eleição 

de dois presbíteros(as), na função de suplentes, para composição do Tribunal 

Eclesiástico. Nomeia-se a Comissão composta pelos irmãos: Presb. Dalkarlos, Revs. 



Eliseu Fonda e Mário Fava para avaliar as candidaturas. Ddecisões: Quanto ao Doc. 

07/19, da Secretaria de Música e Liturgia, apresentando relatório; decide: 1. Acolher o 

relatório. 2. Encaminhar à Secretaria de Música e Liturgia as sugestões a seguir para que 

sejam verificadas as possibilidades para a implementação: a. Apoio na formação dos 

pastores e pastoras por meio de parceria com a FATIPI; b. Apoio na capacitação de 

músicos em igrejas locais por meio de treinamento de curto prazo. 3. Solicitar à Secretaria 

de Música e Liturgia que: a. Dê prosseguimento ao projeto de publicação da edição do 

“Cantai Todos os Povos” com cifras simplificadas; b. Estude as possibilidades para 

disponibilizar em formato digital as músicas do CTP e a reprodução das músicas em 

playback. Quanto ao Doc. AG 17/19, do Acampamento Cristo é Vida, apresentando 

relatório de atividades; decide: 1. Acolher o relatório e destacar o empenho do Rev. 

Rubens Renato Pereira na administração do referido acampamento. 2. Nomear comissão 

para elaborar um projeto de ampliação para a utilização do referido Acampamento e 

sugerir que façam parte da comissão o Rev. Rubens Renato Pereira (atual administrador) 

e o Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues, membro desta AG. Quanto ao Doc. AG 18/19, 

do Associação Bethel, apresentando relatório de atividades; decide: 1. Acolher o relatório 

e destacar o cuidado, a seriedade e o compromisso dos dirigentes da Associação Bethel. 

2. Encaminhar para a Comex as sugestões contidas no item 4 (página100), para que 

sejam levadas em consideração e, na medida do possível, implementadas. Quanto ao 

Doc. AG 19/19, do Secretaria de Educação Cristã, apresentando relatório; decide: 1. 

Acolher o relatório e parabenizar o secretário de educação pelo empenho e dedicação 

para que a IPIB continuasse produzindo material didático próprio para a educação cristã, 

alcançando os diversos segmentos da igreja (adultos, jovens, adolescentes e crianças). 2. 

Recomendar que se dê prosseguimento à produção de material didático de Educação 

Cristã conforme currículo infanto-juvenil em andamento até a sua conclusão. Quanto ao 

Doc. AG 20/19, da Fundação Eduardo Carlos Pereira, apresentando relatório de 



atividades; decide: 1. Acolher o relatório e destacar algumas ações, dentre elas: a. O 

ensino teológico - O empenho, dedicação e compromisso da Fundação para o 

crescimento da oferta de vagas do curso teológico na modalidade presencial e na 

modalidade  Ensino a Distância (EAD),curso livre recentemente autorizado pelo Ministério 

da Educação (MEC), como mantenedora da Faculdade de Teologia de São Paulo da IPI 

do Brasil (FATIPI), bem como a continuidade e abertura de cursos de pós-graduação “lato 

sensu”; 2. Renegociação contratual, referente às tratativas para se chegar a um consenso 

em relação ao processo de ajuste de contrato com as empresas que administram o 

Cemitério Congonhas; 3. Sítio Floresta – Tentativas para a venda do Sítio Floresta as 

quais, até o momento, não foram efetivadas; 4. Financeiro – Aprovar as medidas tomadas 

para que a Fundação se torne autossuficiente financeiramente; aprova-se, ainda que seja 

revista a relação entre CTM SE, Fundação e Secretaria de Evangelização da IPIB a fim 

de que sejam ajustados direitos e deveres institucionais, delegando-se à COMEX da AG 

tal atribuição; 5) Nomear comissão para o estudo da abrangência do termo “temas da 

teologia reformada”, conforme artigo 55 da Lei Complementar, sugerindo-se a nomeação 

de um professor da área de teologia prática. Quanto ao Doc. AG 21/19, da Secretaria de 

Educação Teológica (SET), apresentando relatório; decide: 1. Acolher o relatório. 2. 

Acatar as sugestões e encaminhá-las ao Ministério de Educação para que sejam 

fomentadas ações, juntamente com o Ministério de Comunicações, que facilitem e 

ampliem a comunicação e o diálogo entre Concílios, a SET e a FATIPI; 3. Acatar a 

sugestão de abertura de oportunidades nos eventos nacionais para a divulgação e 

promoção da educação teológica; 4. Encaminhar a proposta de contratação de 

profissional de marketing para a COMEX da AG estudar a possibilidade, levando-se em 

consideração as justificativas apresentadas pela SET. Quanto ao Doc. AG 22/19, do 

Ministério da Educação, apresentando relatório; decide: 1. Acolher o relatório e arquivar. 

Quanto ao Doc. AG 23/19, do Ministério da Comunicação, apresentando relatório; 



decide 1. Acolher o relatório e arquivar, mencionando o reconhecimento do trabalho 

realizado por toda a equipe. Quanto ao Doc. AG 29/19, da secretaria geral, apresentando 

relatório do IPIB-Prev Mapfre; considerando que a adesão ao plano de previdência é 

determinação da AG, constatamos que 137 ministros não estão inscritos e que não há 

possíveis justificativas para a não adesão; decide determinar aos presbitérios que 

convoquem os ministros que não aderiram para que deem as justificativas da não adesão 

por escrito e caso não queiram, preencham o termo de não adesão, dando-se o prazo de 

60 dias para cumprimento, comunicando-se à COMEX da AG. Quanto ao Doc. AG 41/19, 

da Delegação da IPI do Brasil no Instituto Ecumênico de Pós Graduação (IEPG0, 

apresentando relatório; decide: 1. Acolher o relatório e acatar as sugestões de manter o 

apoio ao IEPG; 2. Indicar, preferencialmente, um homem e uma mulher como 

representantes e atualizar o endereço para correspondência ao IEPG – Rudge Ramos. 

Quanto ao Doc. AG 45/19, do Ministério da Educação, apresentando relatório; decide: 1. 

Acolher o relatório e atender as solicitações de: a. Novo prazo, até a próxima reunião 

ordinária da AG, para conclusão dos estudos de viabilidade financeira sobre a criação da 

“faculdade de música” b. Que o diretor do ministério da educação seja o relator da 

comissão. Quanto ao Doc. AG – 47/19, da Diretoria da gestão 2015-2019, apresentando 

relatório; decide: 1. Acolher o relatório e arquivá-lo. Registra-se o reconhecimento ao 

trabalho realizado no período. Quanto ao Doc. AG – 49/19, do Ministério da Missão, 

apresentando relatório; decide: 1) com referência à Secretaria da Família da 

Coordenadoria Nacional de Adultos (CNA) (relatórios 1 e 2), acolher os relatórios que se 

encontram muito bem detalhados e parabenizar coordenadores e assessores pelo 

cuidado e dedicação dispensados para que os objetivos fossem alcançados; com 

referência à Coordenadoria Nacional de Crianças, acolher o relatório e arquivar 

observando que o mesmo foi apresentado de forma sucinta; com referência à 

Coordenadoria da Geração Teen (GTI), observar que não houve apresentação de 



relatório; salientar a importância da apresentação do referido relatório; e determinar que a 

justificativa seja apresentada para a próxima COMEX da AG; com referência à 

Coordenadoria Nacional da União da Mocidade Presbiteriana Independente (CNU), 

acolher o relatório e encaminhar:  a sugestão de número 1 (um) (incentivo e apoio) para a 

Secretaria da Família para que, em conjunto com a CNU, sejam buscadas alternativas 

para ajudar as igrejas locais; as sugestões 2 e 3 devem ser encaminhadas à COMEX da 

AG para que se estude a possibilidade de acatar a solicitação; 3) Quanto à Secretaria da 

Família: a. Acolher o relatório; b. Em relação à sugestão de revisão das estruturas das 

coordenadorias, decide-se que seja encaminhada à comissão que estuda a reforma e 

adequação estrutural da Igreja; 4) Quanto à Secretaria de Ação Social e Diaconia: Não 

houve apresentação de relatório. Salienta-se a importância do relatório. Decide-se que a 

justificativa pela não entrega e o relatório sejam apresentados para a próxima COMEX – 

AG; 4) Quanto à Secretaria Pastoral: a. Acolher o relatório; b.  Observa que não consta no 

relatório a criação do Núcleo de Apoio às Pastoras que tem como coordenadora a Reva. 

Priscila Madeira Kume; 5) Quanto à Secretaria de Evangelização: a. Acolher o relatório 

que se encontra muito bem detalhado e parabenizar o secretário de evangelização pelo 

cuidado e dedicação dispensados aos missionários, missionárias, igrejas em diversas 

regiões do país e o empenho no exercício do ministério na secretaria; 6) Quanto ao 

Ministério de Missão,  Encaminhar a proposta de estudo para a modificação da atual 

estrutura  à comissão própria para esse fim. HORÁRIO REGIMENTAL: Aprova-se a 

prorrogação do horário regimental até o esgotamento da matéria. SUSPENSÃO E 

REINÍCIO DA SESSÃO: Às 12h20 suspende-se a sessão para o almoço e às 14h15 

reinicia a sessão com uma oração feita pelo Presb. Ricardo Heumuth. Ato contínuo, é 

concedida a palavra ao Rev. Áureo de Oliveira, que apresenta o Projeto de Construção do 

Templo para a IPI de Gravataí, RS. Também a irmã Laodicéia Meira Cardoso Cazella, 

coordenadora da CNA apresenta todos os membros que comporão a coordenadoria no 



quadriênio (2019 – 2023), denominada Renovo; em seguida, o Presb. Ronaldo Dias de 

Andrade, coordenador da CNA, explana o projeto da referida coordenadoria.  

NOMEAÇÕES: COMISSÃO PARA ANÁLISE DO “ENCONTRO COM DEUS” E 

MOVIMENTOS CONGÊNERES: Rev. Esny Cerene Soares (Ipiranga); Rev. Edson 

Casado Júnior (Arapongas); Presb. Rogério Bueno da Silva (Sul do Paraná); Rev. Adilson 

Antônio Ribeiro (Maringá); Presba. Gisele Melocro Boreli (Araraquarense); Rev. Clayton 

Leal da Silva (Botucatu); Dr. Francisco Lotufo Neto. Quanto ao Doc. AG 11/19, do 

Sínodo Ocidental, encaminhando solicitação do Presbitério de Campinas de redução de 

contribuição das igrejas para a AG; decide: Nomear um grupo de trabalho para avaliar a 

viabilidade e, se for o caso, a melhor forma de redução da atual alíquota de contribuição 

das igrejas para a AG. O Grupo de trabalho deverá apresentar o seu relatório conclusivo 

até a próxima reunião ordinária da AG. Quanto ao Doc. AG 12/19,  da Comissão 

Executiva da IPIB, encaminhando proposta de alteração do Art. 117 da Lei Complementar 

(LC); decide: Acrescentar o inciso III do Art.60 da Constituição, na alínea “a” do Art.117 

da LC da IPIB a expressão “podendo transferir ministros para outros presbitérios da IPIB”. 

Quanto ao Doc. AG 15/19, do Sínodo Vale do Rio Paraná, encaminhando solicitação do 

Presbitério de Maringá por definições sobre ministros cedidos a igrejas no exterior, 

decide: Determinar que os respectivos presbitérios, aos quais pertencem os ministros, 

decidam o assunto de acordo com o ART. 38, parágrafo 1° da LC da IPIB. Quanto ao 

Doc. AG 24/19, do Sínodo Sudoeste Paulista, encaminhando solicitação do Presbitério de 

Botucatu, de criação de Conselho Editorial de Educação Cristã, decide: Não criar o 

conselho editorial, tendo em vista que as preocupações contidas no documento podem 

ser resolvidas pelos órgãos já existentes. Quanto ao Doc. AG 26/19, do Sínodo Vale do 

Rio Paraná, encaminhando proposta do Presbitério de Maringá de adoção de composição 

paritária nas deliberações dos presbitérios, decide: Não acatar a proposta, tendo em vista 

ferir o direito ao voto, constante no ART. 57, da constituição da IPIB e no ART. 130 da LC 



da IPIB. Quanto ao Doc. AG 28/19, do  Sínodo São Paulo, encaminhando consulta do 

Presbitério Piratininga sobre o artigo 13 da Constituição da IPI do Brasil, decide: Retirar 

da pauta por vício de encaminhamento, uma vez que o Rev. Gilberto Rodrigues, 

presidente do Sínodo São Paulo, informou ao Concílio que foi a Comissão Executiva do 

Sínodo que encaminhou o documento. Quanto ao Doc. AG 34/19, do Sínodo Sudoeste 

Paulista, encaminhando proposta do Presbitério de Botucatu de Comissão de Apoio 

Jurídico às igrejas, decide: Nomear uma comissão permanente de apoio jurídico, 

administrativo, contábil e patrimonial às igrejas e concílios, estabelecendo as condições 

para o seu bom funcionamento, sendo seus membros voluntários. Quanto ao Doc. AG 

38/19, do Sínodo Sudoeste Paulista, encaminhando proposta do Presbitério de Botucatu 

de criação na estrutura organizacional da IPI do Brasil de Secretaria de Transparência e 

Ouvidoria, decide: Criar a Secretaria de Transparência e ouvidoria da IPIB, a fim de que 

tenhamos uma igreja enxuta e transparente, comprometida com valores, como a 

legalidade e a legitimidade, bem como as boas práticas de governança. Quanto ao Doc. 

AG 39/19, do Sínodo Osasco, solicitando detalhamento dos gastos das reuniões da 

COMEX da AG, de 2018 e 2019 e futuras reuniões, decide: 1) determinar ao escritório 

central que preste as informações solicitadas pelo Sínodo Osasco, quais sejam, o 

detalhamento dos gastos e o rateio dos mesmos da COMEX da AG em suas reuniões nos 

anos de 2018 e 2019, concedendo, para tanto, um prazo de 60 dias; 2) determinar ao 

escritório central que adote esta prática doravante para com todos os Sínodos. 

INSTITUCIONAL: É concedida a palavra aos Revs.: Paulo de Melo Cintra Damião, 

Ministro da Missão que apresenta as propostas e responsáveis, aprovados pela COMEX 

da AG, das Secretarias da Família, Ação Diaconal, Ação Pastoral e Evangelização; Silas 

Oliveira, Ministro de Educação, das Secretarias de Educação Teológica, Educação Cristã, 

Educação Secular, Música e Liturgia, História e Museu; Eugênio Soria Anunciação, 

Ministro de Comunicação, das Secretarias Editorial O Estandarte, Revista Vida & 



Caminho, O Portal, Pendão Real e Outras Mídias. Quanto ao Doc. AG 40/19, do Sínodo 

Rev. Jonan Joaquim da Cruz, encaminhando solicitação do Presbitério Sergipe sobre 

união homoafetiva, considerando que: É sabido que o tema da homoafetividade tem 

ocupado lugar de destaque nas discussões da sociedade, trazendo dúvidas e 

questionamentos nas diferentes esferas sociais, como no núcleo familiar, nas escolas, na 

política e nas organizações eclesiásticas. Diante disso, é natural que a Igreja de Cristo no 

Brasil demonstre preocupação com o tema e busque maneiras de abordá-lo de forma 

adequada, a partir dos princípios da Palavra de Deus, atenta às diretrizes legais impostas 

pelo ordenamento jurídico do nosso país. O documento “40” (quarenta), que busca deste 

concílio informações jurídicas e orientações quanto à segurança religiosa, mostra-se 

relevante e pertinente, pois traduz inquietações que estão presentes em todas as nossas 

comunidades locais. No Brasil, o regime de separação Igreja-Estado vigora desde a 

edição do Decreto nº 119-A, de 7 de janeiro de 1890, tendo sido adotado em todas as 

constituições republicanas, até aqui. Do ponto de vista jurídico, observa-se que 

atualmente o Brasil caminha para a construção de uma base legal que tende a proteger o 

denominado grupo de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transsexuais (LGBT). O último 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que se deu na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão (ADO 26) é uma importante decisão sobre o tema que 

atinge a todos os brasileiros. Nossa legislação é regida por princípios fundamentais como 

o da “dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) – seus objetivos fundamentais – entre 

eles, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e a promoção do bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação (CF, art. 3º, I e IV); – o princípio da igualdade (CF, art. 5º, “caput”, inciso I) e 

a aplicabilidade das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais (CF, art. 5º, 

§ 1º)” – trecho extraído da ADO 26. O parecer final da ADO 26 assim se pronuncia: “A 

análise desses dispositivos demonstra não haver qualquer diferenciação valorativa 



constitucional entre a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional e a discriminação ou preconceito em virtude de orientação sexual 

ou identidade de gênero. O mandamento constitucional veda quaisquer formas de 

discriminação e determina a punição de qualquer discriminação atentatória aos direitos e 

liberdades fundamentais, com a finalidade de proteção de grupos minoritários vulneráveis 

contra atos de segregação que inferiorizam seus membros, a partir de critérios ‘arbitrários 

e levianos’, componentes de um ‘discurso racializante superficial’”. A Teologia Cristã 

Reformada nos incentiva a acolher, indistintamente, a todas as pessoas, 

independentemente da sua condição, com respeito, interesse e amor, como Jesus Cristo 

fez com todas as pessoas que se aproximaram dele. Deve-se salientar que, atualmente, 

há na sociedade brasileira uma preocupante violência inserida em todos os contextos 

sociais, que atinge a todas as pessoas. No entanto, diariamente temos presenciado 

pessoas sendo agredidas, espancadas e mortas, especialmente entre aqueles que 

apresentam orientação sexual de homoafetividade. O mesmo fenômeno pode ser 

vislumbrado quanto às mulheres e os espantosos índices de feminicídio no país. Toda 

violência, de gênero e ou de raça, é precedida de um discurso de discriminação, 

preconceito, intolerância e ódio. A Igreja de Cristo não pode compactuar com qualquer 

tipo de discurso que, mesmo indiretamente, legitime na sociedade atos de rejeição, 

violência, discriminação a quaisquer pessoas, e, neste ponto, também estão incluídos as 

que formam a comunidade LGBT. Dessa forma, a Igreja está protegida pela legislação 

quando, embora manifeste seu posicionamento doutrinário contrário às práticas 

homoafetivas, deixe de fomentar, por quaisquer meios, posicionamentos que instiguem, 

provoquem ou alimentem o discurso de discriminação tão prevalente na sociedade 

brasileira. Por outro lado, devemos frisar o fato de que o nosso país, por enquanto, vive 

sob a égide das diretrizes de um Estado Democrático de Direito e que as liberdades de 

consciência e de expressão são amplamente garantidas pelo nosso texto constitucional. A 



Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em seu artigo 2º, assim 

preceitua: “A Igreja tem como regra única e infalível de fé e prática as Sagradas Escrituras 

do Antigo e do Novo Testamentos (...)”. Com isso, afirmamos que a Bíblia nos serve de 

bússola para nos guiarmos nas mais diversas questões discutidas num mundo sem Deus, 

sendo que as que envolvem a homoafetividade é apenas mais uma delas. O texto que 

decidiu a ADO 26 assim se pronuncia quanto a este assunto: “A liberdade de expressão 

constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e compreende 

não somente as informações consideradas como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, 

mas também as que possam causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a 

Democracia somente existe baseada na consagração do pluralismo de ideias e 

pensamentos – políticos, filosóficos, religiosos – e da tolerância de opiniões e do espírito 

aberto ao diálogo. A mesma tolerância que esta Corte consagrou em diversas 

oportunidades em relação à liberdade de manifestação de concepções políticas, 

ideológicas, de gênero, a partir da diversidade de opiniões sobre os mesmos fatos e 

fenômenos, tem total aplicabilidade em relação às manifestações religiosas; 

independentemente de setores e grupos sociais entenderem que a maioria das crenças 

religiosas tem ideias conservadoras em relação a temas importantes às minorias. A 

abrangência do preceito constitucional da liberdade religiosa é ampla, pois, sendo a 

religião o complexo de princípios que dirigem os pensamentos, ações e adoração do 

homem para com Deus, deuses ou entidades, acaba por compreender a crença, o 

dogma, a moral, a liturgia e culto, bem como o direito de duvidar, não acreditar ou 

professar nenhuma fé, consagrando inclusive o dever do Estado de absoluto respeito aos 

agnósticos e ateus. Cada uma das crenças religiosas em seu núcleo imprescindível, 

formado por dogmas de fé, protegidos integralmente pela liberdade de crença, não sendo 

possível ao Estado exigir neutralidade de crenças e cultos. A coerção à pessoa humana, 

de forma a constrangê-la a renunciar à sua fé, impedi-la de realizar seus cultos ou de 



livremente expressar suas opiniões religiosas, representa o desrespeito à diversidade 

democrática de ideias, filosofias e à própria diversidade espiritual, pois a proclamação 

constitucional da liberdade religiosa é a verdadeira consagração de maturidade do 

reconhecimento à liberdade de pensamento e livre manifestação de expressão”. Assim, 

como regra, nosso ordenamento jurídico nos preserva o direito de culto, fé e 

manifestações de pensamento doutrinário e religioso. Entretanto, não podemos, como 

igreja que pretende expressar o amor incondicional de Jesus Cristo, nos valer de tal 

garantia legal para a promoção de discurso que contenha indícios de desamor, de 

discriminação ou, muito menos, de ódio, como temos presenciado nos pronunciamentos 

de alguns líderes religiosos que ocupam a mídia. Outro relevante aspecto a ser 

considerado pela Igreja de Cristo é a condição de sofrimento que o pecado provoca em 

todos os seres humanos. E, quando tratamos da homoafetividade, não é diferente. É 

sabido que as questões que envolvem orientação sexual provocam grave sofrimento 

espiritual, psicológico e social. Dessa forma, a Igreja precisa praticar o exercício de 

misericórdia frente ao sofrimento humano em relação a todas as pessoas, como bem o 

faz quanto aos dependentes químicos, pobres e desvalidos, enfermos ou pessoas 

desorientadas espiritualmente. Nada justifica, e se constitui em tremenda incoerência, a 

Igreja considerar o sofrimento de todas as outras pessoas e desconsiderar o sofrimento 

contido na experiência das pessoas que lutam quanto à sua orientação sexual. Por isso, 

pessoas nesta condição devem ser acolhidas no amor de Cristo e a igreja deve caminhar 

com elas no sentido de ministrar a graça restauradora do Senhor Jesus Cristo. Por fim, a 

nossa orientação é a de que a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil se exercite no 

acolhimento, em amor, de todas as pessoas, a fim de orientá-las sob os princípios da 

Palavra de Deus, respeitando suas condições, sejam elas quais forem. Cabe aos pastores 

e pastoras, presbíteros e presbíteras e a toda a liderança da IPIB o zelo no tratamento do 

tema, pois toda a comunidade de fé é influenciada diretamente pela maneira como os 



seus líderes se posicionam. Enfatizamos que os princípios e valores contidos na Palavra 

de Deus são inegociáveis. Devemos empregá-los em todas as situações da vida, sem, 

contudo, utilizá-los como forma de discriminar pessoas ou alimentar na sociedade 

sentimentos que não sejam o do amor de Cristo. Nossa igreja, em fevereiro de 2011, por 

sua Assembleia Geral, reunida em Poços de Caldas, posicionou-se oficialmente pelo 

documento denominado “Pastoral sobre igreja e sexualidade”, que externa nosso 

posicionamento doutrinário a respeito do tema. Têm-se, por fim, que, se a nossa igreja 

agir na proclamação do Evangelho acolhendo a todas as pessoas, amando-as com o 

intuito de transmitir o amor de Jesus, estaremos, ao mesmo tempo, cumprindo o tanto o 

determinado pelo Senhor da Igreja quanto o ordenamento jurídico brasileiro, não havendo 

motivo para temermos sanções por parte do Estado; decide: 1) Aprovar o texto acima; 2) 

Distribuir esse texto aos Conselhos das Igrejas locais. RERRATIFICAÇÃO DAS 

DECISÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DA IPI DO BRASIL E DOS ATOS DAS 

COMISSÕES INTERVENTORAS NO PRESBITÉRIO DE VOTORANTIM E NO SÍNODO 

SUL DE SÃO PAULO, COM AS DEVIDAS ADEQUAÇÕES AO ATUAL 

ORDENAMENTO JURÍDICO DA IPI DO BRASIL. A Assembleia Geral da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil, com fulcro nos artigos 47 e 48 de sua Constituição 

(registrada no 1° Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídica 

de São Paulo, SP sob número 313348), “in verbis” : Art. 47 – “Os concílios guardam 

gradação entre si, estando os inferiores sujeitos aos superiores, embora exerçam 

jurisdição ordinária e exclusiva nos assuntos de sua competência, definida nesta 

Constituição e na Lei Complementar”. Art. 48 – “Em gradação hierárquica ascendente, os 

concílios são: I - o Conselho, que exerce jurisdição sobre a igreja local; II - o Presbitério, 

que a exerce sobre os ministros e conselhos que o integram; III - o Sínodo, que a exerce 

sobre os presbitérios que o integram; IV – a Assembleia Geral, que a exerce sobre todos 

os concílios”. Na Assembleia Extraordinária, realizada em 15 de fevereiro de 2011, na 



cidade de Poços de Caldas, MG, decidiu intervir no Sínodo Sul de São Paulo, nomeando 

uma Comissão Interventora para administrar a referida pessoa jurídica. Nomeou-se a 

Comissão Interventora do Sínodo Sul de São Paulo, composta dos seguintes nomes: 

Clayton Leal da Silva, brasileiro, casado, ministro de confissão religiosa, RG: M3.058.198, 

CPF: 467.140.226.20, residente e domiciliado na rua Francisco Lotufo, 196, Padovan, 

Botucatu, SP, – relator; Shirley Maria dos Santos Proença, brasileira, divorciada, ministra 

de confissão religiosa, RG: 11.488.064-5, CPF: 010.485.838-99, residente e domiciliada 

na rua Jacerendi, 91, Ap. 123, Tatuapé, São Paulo, SP; Leontino Farias dos Santos, 

brasileiro, casado, ministro de confissão religiosa, CPF 047.528.804-15, RG 11.852.247, 

residente e domiciliado na Estrada das Mulatas, 396, casa 24, Cotia, SP; Valdemar de 

Souza,  brasileiro, casado, ministro de confissão religiosa, RG: 5.355.756, CPF: 

204.531.248-87, residente e domiciliado na avenida XV de novembro, 332, Centro, 

Maringá, PR; Ablandino Saturnino de Souza,  brasileiro, casado, ministro de confissão 

religiosa, RG: 1.252.775, CPF: 775.946.148-87, residente e domiciliado na rua treze de 

maio, 695, Centro, Botelhos, MG; Rev. Agnaldo Pereira Gomes, brasileiro, casado, 

ministro do evangelho, CPF 071.933.338-52, RG 15.500.428, residente e domiciliado à 

avenida Cláudio P. Nascimento,365, Ap. 31, Jardim Paraíso, Votorantim, SP; Marcos 

Nunes da Silva, brasileiro, casado, ministro do evangelho, CPF 022.583.008-60, RG 

16.639.597, residente e domiciliado à  Rua Cantagalo, 2044 Ap. 94, Tatuapé, São Paulo, 

SP. Na Assembleia Extraordinária, realizada em 14 de julho de 2014, na cidade de 

Londrina, PR, decidiu intervir no Presbitério de Votorantim, nomeando uma Comissão 

Interventora para administrar a referida pessoa jurídica. Ficou, assim, decidido que a 

Comissão Interventora do Presbitério supervisione a intervenção na IPI de Árvore Grande, 

em Sorocaba, SP, com vistas a apurar suas condições como Igreja e gerir o contrato de 

locação da propriedade da Igreja com o Colégio Ativo. Nomeou-se a Comissão 

Interventora do Presbitério de Votorantim, composta dos seguintes nomes: João Luiz 



Furtado, brasileiro, casado, ministro de confissão religiosa, RG 12.387.977-2, CPF 

015.294.348-07, residente e domiciliado na rua Aluísio Azevedo, 233, Ap. 121 B, Santana, 

São Paulo, SP; Paulo César de Souza, brasileiro, casado, ministro de confissão religiosa, 

RG: 20067422-5, CPF: 266.268.558-16, , residente e domiciliado na Avenida Santo 

Antônio,1261 Ap 41, Vila Osasco, Osaco, SP; Eliseu Fonda da Silva,  brasileiro, casado, 

ministro de confissão religiosa, RG: 18327601-2, CPF: 094.865.168-71, residente e 

domiciliado na Avenida General Mac Arthur,1587, Bloco Ipê, Ap. 33, Jaguaré, São Paulo, 

SP; Odilon Alexandre Silveira Marques Pereira, brasileiro, casado, advogado, CPF 

141.249.288-23, RG 23.962.052-5 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua do Deuce, 

número 50, Condomínio Royal Tennis Residence, Bairro Esperança, CEP 86.058-166, em 

Londrina, PR; Moacir Benvindo de Carvalho, brasileiro, casado, professor, CPF 

054.706.508-63, RG 3.565.866, residente e domiciliado à Rua Manuel de Arzão, 177 – 

Freguesia do Ó, São Paulo, SP. A Assembleia Geral, em sua 10ª Reunião Ordinária, 

decidiu ratificar os atos das comissões interventoras, a saber: 1. Extinção da Igreja 

Presbiteriana Independente de Árvore Grande, em 1º de junho de 2015, organização 

religiosa inscrita no Cadastro Nacional Pessoas Jurídicas sob o nº 71.874.655/0001-37, 

com sede na Av. São Paulo, 1526, Sorocaba, São Paulo, cujo Estatuto Social encontra-se 

registrado no 1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa 

Jurídica de Sorocaba sob o nº 77584, nos termos dos artigos Art. 60 da Constituição da 

IPIB: “O Presbitério tem como principais atribuições: (…) VI - organizar, unir, transferir ou 

desmembrar igrejas e congregações presbiteriais, a pedido dos interessados, bem como 

dissolvê-las” e Art. 16 da mesma Constituição onde se lê: “Uma igreja local somente pode 

ser dissolvida por decisão do Presbitério, que providenciará as medidas necessárias para 

sua liquidação e extinção da personalidade jurídica”. 2. Que todos os bens móveis e o 

imóvel constante da matrícula nº 71.226, no 1º Cartório Registro de Imóveis em Sorocaba, 

SP, depois de pagas eventuais dívidas sejam transferidos para a Igreja Presbiteriana 



Independente do Brasil – CNPJ 62.815.279/0001- 19, conforme previsto no Estatuto da 

extinta igreja. 3. Que seja dada baixa por extinção na referida pessoa jurídica junto à 

Receita Federal. Ao presidente da Assembleia Geral da IPIB, Rev. João Luiz Furtado, 

outorgam-se os poderes inerentes ao Presbitério de Votorantim para cumprir a 

determinação de extinção da Igreja Presbiteriana Independente de Árvore Grande, 

assinando todo e qualquer documento que se fizer necessário, na condição de liquidante 

e de legal representante da pessoa jurídica. 4. Extinção do Presbitério de Votorantim, 

organização religiosa inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 

50.804.897/0001-84, com sede na Rua Albertina do Nascimento, 98, Centro, Votorantim, 

SP, nos termos do artigo 66 da Constituição da IPIB, que reza: “O Sínodo tem como 

principais atribuições: I – organizar, disciplinar, transferir, fundir e dissolver Presbitérios”. 

5. Que todos os bens móveis, saldo bancário e outros bens, depois de pagas eventuais 

dívidas, sejam transferidos para a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil - CNPJ 

62.815.279/0001-19, conforme previsto no Estatuto do Presbitério. 6. Que seja dada baixa 

por extinção na referida pessoa jurídica junto à Receita Federal. Ao relator, Rev. Clayton 

Leal da Silva, outorgam-se os poderes inerentes ao Sínodo Sul de São Paulo para 

cumprir a determinação de extinção do Presbitério de Votorantim, assinando todo e 

qualquer documento que se fizer necessário, na condição de liquidante e de legal 

representante da pessoa jurídica. HORÁRIO REGIMENTAL: Decide-se prorrogar a 

sessão até o encerramento da pauta. AUTORIZAÇÃO PARA RETIRAR-SE SESSÃO: É 

autorizado a retirar-se da sessão o Rev. José Oliveira Costa e o Presb. Dalkarlos 

Aparecido Franco, representantes do Presbitério Mato Grosso do Sul, por motivos 

pessoais. SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: Às 18h15 suspende-se a sessão para 

o jantar e, às 20h00, reinicia a sessão para o culto de posse dos Ministros, Secretários e 

assessores.  CULTO DE POSSE: Em culto público são empossados os Ministros, 

Secretários, Assessores e Comissões e também é celebrado os 20 anos de ordenação 



feminina. Os empossados são os seguintes irmãos: Ministério da Missão: Rev. Paulo de 

Melo Cintra Damião; Ministério da Educação: Rev. Silas de Oliveira; Ministério da 

Comunicação: Rev. Eugênio Sória Anunciação; Secretaria de Evangelização: Rev. 

João Carlos de Oliveira Batista, secretário, Rev. Jonas Furtado do Nascimento, gestor, e 

os assessores: Rev. Marcelo Amâncio da Costa, Rev. Joaquim Rodrigues de Pontes 

Neto, Rev. Bruno Almeida Paixão, Rev. Reinaldo Montoza Briones, Rev. Evandro Luiz 

Moreira, Miss. Guilherme Stutz, Rev. Oswaldo Prado Filho, Rev. Casso Mendonça Vieira, 

Rev. Odair Aparecido Pinto Júnior, Rev. Rodrigo de Lima Faria e Rev. Valdir Terencio 

Gaudenzi Junior; Secretaria da Família:  Reva. Jacqueline Bueno, secretária e os 

assessores: CNA – Presb. Ronaldo Dias de Andrade e Laodicéia Meira Cardoso Cazella, 

Presbs. Darli Alves de Souza, Jacira Costa Silva, Jairo Santos Cabral, Juliana Pedroza de 

Aquino Andrade, Paulo Roberto Balbino e Katia Vieira, GTI - Rev. Eder Jone de Souza, 

Rev. Givanildo Bernardo dos Santos, Amanda Paiva e Silva,  Leonardo Portela Pereira, 

Leonardo Gomes Messias,  Debora de Souza Pessinin e Livia Farais Corcino, CNC – 

Rev. Rodrigo Gasque Jordan, Matheus Fantin e Andréia Marques Pereira; Secretaria de 

Ação Social e Diaconia: Reva. Ana Isaura Lima de Souza, secretária e os assessores: 

Rev. Luiz Carlos da Silva Correia, Rev. Daniel Brigido Souza Dutra, Reva. Gislaine 

Machado Neitsch, Rev. José Andreze Nunes da Silva e Reva. Maria Cristina Moro Gloria; 

Secretaria Pastoral: Rev. Mário Sérgio Góes, secretário, e os assessores: Rev. Levi 

Franco de Alvarenga, Rev. Tiago Gigo Pereira, Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel, 

Reva. Priscila Madeira Kume e Lic.  Rosana Salabai; Secretaria de Educação Cristã: 

Rev. José Roberto Cristofani, secretário, e os assessores: Reva. Shirley Maria dos Santos 

Proença, Presb. Neilton Diniz Silva, Rev. Rodrigo Gasque Jordan; Secretaria de 

Educação Teológica e Continuada: Rev. Clayton Leal da Silva, secretário, e os 

assessores: Rev. Jean Carlos Selleti e Rev. Esny Cerene Soares; Secretaria de Música 

e Liturgia: Presbª. Márcia Furrier Guedelha Blasi, secretária, e os assessores: Rev. 



Daniel Zemuner Barbosa, Regente Marcio Roberto Lisboa, Pianista Luiz Otávio Pereira do 

Carmo; Secretaria de Educação Secular: Rev. Esny Cerene Soares, secretário, e os 

assessores: Presb. Inailda Bicudo e Sarah Cazzella; O Estandarte: Rev. Gerson Correia 

de Lacerda, editor; Revista Vida e Caminho: Diaconisa Sheila Amorim, Editora; Portal e 

Mídias Sociais: Rev. Eugenio Sória Anunciação, gestor; Assessorias e Comissões: 

Assessoria de Legislação Eclesiástica: Rev. Roberto Viani, Presb. Odilon Alexandre 

Silveira Marques Pereira e Presb. Sérgio Ferreira de Lima; Comissão de Museu e 

História: Rev. Éber Ferreira Silveira Lima, Rev. Gerson Correia de Lacerda e Presba. 

Esmaelita Prado Vasconcelos; Assessoria de Estatística e Jetro: Rev. José Ilson 

Venâncio; Assessoria de Relações Internacionais: Rev. Clayton Leal da Silva; 

Movimento Nacional de Oração: Edgar Menezes, coordenador, e os assessores: 

Presba. Sônia Regina Machado dos Santos, Rev. Gessé Moraes Araújo, Rev. Fábio 

Videira de Carvalho, Rev. Jonas Furtado do Nascimento, Rev. Ieda Cristina Dias de 

Souza Rebouças e Rev. Fabrizio Salabai Barbosa; Acampamento Cristo é Vida: Presb. 

Arnold Hermann Ferle e Rev. Rubens Renato Pereira; Representações: Missão Caiuá: 

Rev. Jonas Furtado do Nascimento, Presb. Carlos Bonamigo, Presb. Roney Márcio 

Pessoa, Rev. Erivan Vieira de Araújo, titulares, e Rev. Osmar Gomes, Presb. Jair Vieira 

da Costa Junior, Presb. Newerson Klein, Presb. José Lourenço da Silva Neto, suplentes; 

Conselho Fiscal da Missão Caiuá: Presb. Moacir Enos Rosa e Presba. Sônia Regina 

Machado dos Santos, titulares, e Presb. Emerson Gumiero Leite e Presb. Moysés Silva 

Júnior, suplentes; Aliança de Igrejas Presbiterianas e Reformadas da América Latina 

(AIPRAL): Titulares: Reva. Ildemara Querina Bomfim e Rev. Paulo Câmara Marques 

Júnior, Rev. Alex Sandro dos Santos e  Raquel do Nascimento; Suplente: Ricardo Cano. 

Conselho Mundial de Igrejas Reformadas (CMIR): Rev. João Luiz Furtado, titular e 

Rev. Paulo César Souza, suplente, Presb. Gustavo Curcio, Lucas Madella; Conselho 

Mundial de Igrejas (CMI): Rev. Clayton Leal da Silva, titular, e Rev. Ezio Martins de 



Lima, suplente; Conselho Latino Americano de Igrejas (CLAI): Rev. Leontino Farias 

dos Santos, Rev. Paulo Cesar de Souza, Rebeca Capitani; CESE: Presba. Eleni 

Rodrigues Mender Rangel, Rev. Cláudio Lisias; Diaconia Nordeste: Rev. José Benício 

Pessoa Neto, Reva. Ana Isaura Lima de Souza; Instituto Ecumênico de Pós Graduação 

(IEPG) de Rudge Ramos: Reva. Shirley Maria dos Santos Proença e Rev. Leonildo 

Silveira Campos; Instituo Ecumênico de Pós Gradução (IEPG) de São Leopoldo: Rev. 

Jean Carlos Seletti e Rev. Silas de Oliveira. SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO: O 

Rev. Mário Sérgio de Góis, do Presbitério Rio Preto, assume a titularidade em 

substituição ao Rev. Marcos Ferreira Lopes. POSSE DO TRIBUNAL ECLESIÁSTICO: 1 - 

São eleitos para a suplência no Tribunal Eclesiástico a Presbª. Helena Mara Mathias 

Matos, do Presbitério Pernambuco, e o Presb. Maurílio Clóvis dos Santos, do Presbitério 

São Paulo-Minas. 2- São empossados os juízes do Tribunal Eclesiástico com oração feita 

pelo Rev. João Luiz Furtado, ficando assim constituída: Titulares Revs: Mário Ademar 

Fava, Eliseu Fonda da Silva e Lutero Alberto Gaspar; Presbs. Onésimo Mendonça de 

Anunciação, Dalkarlos Aparecido Franco dos Santos, Luiz Carlos Morosini e Edson 

Nielsen; Suplentes: Presbª. Helena Mara Mathias Matos e Presb. Maurílio Clóvis dos 

Santos; Rev. Jorlan Carneiro Rodrigues de Freitas e Rev. Kléber Nobre de Queiroz. 

ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO FISCAL DA IPIB: Em cumprimento à alteração do 

Estatuto da Igreja, são eleitos e empossados no Conselho Fiscal da IPIB: Rev. Sérgio Gini 

do Presbitério Maringá; Rev. Lázaro Alves da Silva Sobrinho, do Presbitério Leste 

Paulistano; Presb. Renato Moroz Izzo, do Presbitério de Osasco; Presb. Marcos Messias, 

do Presbitério Sergipe; Presb.  Juarez Cunha Tanno, Presbitério Botucatu. Quanto ao 

Doc. AG 03/19, da Comissão de Reforma dos Textos Legais da IPIB, encaminhando 

proposta de alteração do Código Eleitoral da IPI do Brasil,  decide: Que a Comissão de 

Textos Legais fique encarregada de elaborar o Código Eleitoral e apresentá-lo na próxima 

reunião da AG. Quanto à Comissão de Eventos do Quadriênio 2019-2023, decide 



nomear a seguinte comissão: Rev. Helinton Rodrigo Zanini Paes, do Presbitério Litoral 

Paulista; Rev. Welinghton Barbosa de Camargo, do Presbitério Campinas, Presb. Odair 

Martins, Rev. João Luiz Furtado, presidente da AG, Reva. Ildemara Querina Bongim, 

secretaria geral da AG, Presb. Arnold Hermann Ferle, administrador geral, e Presb. 

Moacir Benvindo de Carvalho, tesoureiro geral. Quanto ao Doc. AG 31/19, da Tesouraria 

Geral, apresentando relatório, e  Doc. AG 37/19, da Comissão Permanente de Exame de 

Contas, apresentando relatório, considerando que: 1) no relatório da Tesouraria Geral, a 

prestação de contas para a Assembleia é feita em relatório contábil, o que dificulta a 

análise dos dados, pois concentra diversas despesas em um único item; 2) a 

Demonstração de Resultados (DRE) do exercício de 2018 não segue o mesmo padrão de 

2017, o que dificulta a comparação e evolução anual das receitas e despesas. Em 2017, 

consta relatório sintético e, em 2018, relatório analítico; decide que: A) Quanto ao 

relatório da Tesouraria Geral: 1) o mesmo seja apresentado de forma analítica gerencial e 

comparativamente ao orçamento anual aprovado pela COMEX da AG, assim como as 

devidas alterações efetuadas durante o exercício; 2) determinar que reclassificação das 

despesas e receitas seja feita por centro de custo com base no orçamento aprovado; 3) 

criar de um portal de transparência com relatório gerencial do movimento financeiro B) 

Quanto ao empréstimo interno: notamos que recursos recebidos com destinação 

predefinidas na origem foram utilizados para despesas correntes, conforme páginas 261 e 

262 do referido relatório, o que representa empréstimos internos no valor de R$ 

388.237,95; decide que: 1) Vedar o uso de recursos específicos oriundos de campanhas, 

doações, vendas, convênios nacionais e internacionais para pagamento de despesas 

correntes diferentes das quais foram previamente destinadas. Tais recursos devem ser 

preservados em aplicações financeiras com liquidez imediata ou saldo em conta corrente 

até a devida destinação do recurso. Os rendimentos oriundos das aplicações devem ser 

somados ao montante doado; 2) O controle destes recursos seja feito individualmente 



para facilitar e dar transparência as operações, especialmente aos doadores; C) Quanto 

às contribuições em atrasos, decide que os Sínodos notifiquem os Presbitérios a 

tomarem as providencias para as igrejas regularizarem os parcelamentos e as 

contribuições em atrasos junto a Tesouraria Geral da IPIB. Quanto à Comissão para 

Estudos de Viabilidade de Redução do Percentual de Contribuição das Igrejas à 

Tesouraria Geral da IPIB, foi nomeada a seguinte comissão: Presba. Sônia Regina 

Machado dos Santos, do Presbitério de Londrina; Rev. Jean Carlos Selleti, do Presbitério 

Sul do Paraná; Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira, do Presbitério de Sorocaba; Presb. 

Dalkarlos Aparecido Franco dos Santos, do Presbitério Mato Grosso do Sul; Rev. Galdino 

Acassio Gomes da Silva, do Presbitério São Paulo-Minas; Presb. Omar Augusto Leite 

Melo, do Presbitério Central Paulista; Presb. Luiz Ribeiro da Silva, do Presbitério de 

Campinas; VOTOS DE PESAR: foram registrados os seguintes votos de pesar pelo 

falecimento do Rev. Renato Medeiros Barbosa (Presbitério Rio Sul); do Rev. Semião 

Ladeira (Presbitério Sorocaba); da Presba. Isva Ruth Xavier (1a IPI de São Paulo); do 

Rev.  Irdo Vargas Ribeiro (Presbitério Bandeirante); da Diaconisa Dulcinete da Silva Brito. 

VOTOS DE GRATIDÃO: foram registrados os seguintes votos de gratidão: pela vida e 

Ministério do Rev. João Rodrigues, falecido em setembro de 2018; pelos 25 anos da IPI 

de Fazenda Grande do Retiro (Presbitério Bahia); pelos 70 anos da 1a IPI de Maringá 

(Presbitério Maringá); pelos 60 anos do Presbitério de Maringá (Sínodo Vale do Rio 

Paraná); pelos 70 anos da IPI de Casa Verde (Presbitério Bandeirantes); pelos 150 anos 

da IPI de Borda da Mata (Presbitério São Paulo-Minas), e pela Diretoria (Gestão 2015 à 

2019) que encerrou seu mandato. LEITURA DA ATA: Foi lida e aprovada a ata da 

Terceira Sessão. ENCERRAMENTO: A sessão foi encerrada às 0h30min do dia 

4/08/2019, com o cântico do Hino “Pendão Real” e oração feita pelo Rev. Diego (2a IPI de 

Natal), seguido de bênção, impetrada pelo presidente da AG. Para constar, eu, Rev. Alex 



Sandro, secretário, lavrei a presente ata e a assino juntamente com os demais membros 

da diretoria presentes à reunião.  

 

 

 

 

 

 

 


