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ATA DA 71ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLEIA GERAL DA 

IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL 

  EXERCÍCIO 2019–2023 

Aos 20 dias do mês de março de 2020, reuniu-se por videoconferência, 

pela plataforma Zoom, a Comissão Executiva da Assembleia Geral da 

Igreja Presbiteriana Independente do Brasil (IPIB). A reunião teve 

início às 18h45min, sob a presidência do Rev. João Luiz Furtado, 

presidente da Assembleia Geral da IPIB, sendo secretariada pelo 1º 

secretário, Rev. Alex Sandro dos Santos. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: 

DIRETORIA: presidente, Rev. João Luiz Furtado; 1º vice-presidente, 

Rev. Ézio Martins de Lima; 2o vice-presidente, Rev. Leontino Farias 

dos Santos; 1º secretário, Rev. Alex Sandro dos Santos. REPRESENTAÇÃO 

SINODAL: Sínodo Brasil Central: Rev. Jean Carlos da Silva; Sínodo 

Meridional: Presb. Luiz Carlos Morosini; Sínodo das Minas Gerais: 

Rev. Galdino Acássio Gomes da Silva; Sínodo Oeste Paulista: Rev. Dênis 

Silva Luciano Gomes; Sínodo Osasco: Rev. Eliseu Fonda da Silva; Sínodo 

Rev. Jonan Joaquim da Cruz: Presb. Marcos Messias Sales Santos; Rev. 

Jonas Dias Martins: Presb. Odilon Alexandre Silveira Marques 

Ferreira; Sínodo Rev. Manoel Machado: Rev. Diego Alessandro da Silva 

Moura; Sínodo São Paulo: Rev. Gilberto dos Santos Rodrigues; Sínodo 

Setentrional: Rev. Mardonio de Sousa Pereira; Sínodo Sudoeste 

Paulista: Rev. Clayton Leal da Silva; Sínodo Sul de São Paulo: Rev. 

Evaldo Nogueira de Souza; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presb. Roney 

Márcio Pessoa; Sínodo Borda do Campo, Presb. Ricardo Helmuth 

Benedetti;  AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Diretoria: 2º Secretário, Presb. 

Moacir Enos Rosa, e os Sínodos: Ocidental, Rio-São Paulo e Pantanal. 

DEMAIS PRESENÇAS: Reva. Ildemara Querina Bomfim (secretária geral); 

Rev. Paulo César de Souza (secretário de Transparência e Ouvidoria); 



2 
 

Presb. Moacir Benvindo de Carvalho (tesoureiro geral); Rev. Assir 

Pereira (presidente da Fundação Eduardo Carlos Pereira); Rev. José 

Santos dos Passos (presidente do Sínodo Ocidental). Todas as presenças 

poderão ser comprovadas no arquivo da gravação da reunião à disposição 

no Escritório Central da IPIB; QUÓRUM: Havendo quórum, o presidente 

declarou abertos os trabalhos da 71ª Reunião da Comissão Executiva 

da Assembleia Geral da IPIB, Exercício 2019 - 2023. DEVOCIONAL: 

Iniciou-se a reunião com oração realizada pelo Rev. Alex Sandro dos 

Santos. HORÁRIO REGIMENTAL: Foi aprovado o horário regimental até às 

21h. O presidente, Rev. João Luiz Furtado, descreveu a situação de 

calamidade em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), 

convocando os membros da COMEX a se unirem em oração. Ato contínuo a 

COMEX-AG tomou as seguintes RESOLUÇÕES: 1) Determinar que as igrejas 

locais suspendam suas atividades eclesiásticas presenciais, 

cumprindo-se as recomendações das autoridades federais, estaduais e 

municipais; 2) Autorizar o pronunciamento oficial da IPIB através de 

seu presidente, conforme segue: “A Igreja Presbiteriana Independente 

do Brasil (IPIB), organização religiosa fundada em 1903, ramo legítimo 

da reforma protestante do século XVI, com amplo legado em missão, 

educação, diaconia e assistência social, contando atualmente com 769 

templos em todo o território nacional, reunindo um contingente de 100 

mil membros liderados por 993 pastores e pastoras, e 65 missionários 

e missionárias, por meio da Comissão Executiva de sua Assembleia Geral 

(COMEX-AG), se posiciona oficialmente sobre a grave crise provocada 

pelo novo coronavírus, que está afetando o Brasil e o mundo, nos 

seguintes termos: 1. Como igreja, assumimos publicamente, diante de 

Deus e da sociedade brasileira e mundial, nossa irrenunciável posição 

a favor da vida. Somos servas e servos do Deus vivo (Jeremias 10.10), 

a quem devemos obediência antes de qualquer outra autoridade 

instituída e que enviou seu único filho, Jesus, para promover a vida 

e sacrificar a sua própria para que todos e todas tenhamos vida e 
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vida em abundância. (João 10.10) 2. Em que pese o decreto baixado 

pelo presidente da República de inserir as igrejas no rol de 

atividades essenciais, autorizando, dessa forma, que os templos sejam 

abertos, decreto esse que se encontra sub judice, e ainda que outras 

autoridades públicas e administrativas possam caminhar na direção do 

decreto presidencial, a COMEX-AG manteve a decisão tomada em 20 de 

março de 2020, quando suspendeu as atividades presenciais de todas 

as igrejas locais, por tempo indeterminado, acatando as orientações 

das autoridades de Saúde do Brasil e da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) para que TODOS FIQUEM EM CASA, principalmente nesse período de 

aumento da contaminação; 3. Que os líderes de todas as igrejas se 

socorram dos recursos eletrônicos para a transmissão de cultos, 

estudos e mensagens utilizando as redes sociais, a fim de que os 

membros de nossas comunidades continuem a receber o necessário suporte 

espiritual; 4. Que as lideranças das igrejas, caso assim entendam, 

coloquem suas dependências a serviço do poder público para atendimento 

aos enfermos e para amparo às vítimas dessa tragédia, fazendo valer 

nesse tempo de adversidade nossa herança de cuidado integral da vida 

humana e de toda a criação de Deus 5. Que a Secretaria Nacional de 

Diaconia desperte nas igrejas locais à mobilização de voluntários e 

voluntárias para auxiliar as pessoas idosas e os portadores de 

necessidades especiais, fazendo compras de alimentos e medicamentos, 

bem como assistindo materialmente as famílias, de dentro ou de fora 

das igrejas, vitimadas pela crise econômica que se instala no país. 

Além disto, que seja realizado um cadastramento de profissionais da 

área da saúde mental para que prestem atendimentos, via telefone ou 

por videoconferência, às pessoas que necessitarem de suporte 

emocional. Agindo desta forma, a IPIB, seguindo os passos do Senhor 

Jesus Cristo, orando e trabalhando, reafirma seu compromisso 

prioritário com a preservação da VIDA das pessoas, esperando que as 

consequências econômicas que advirão desta crise sem precedentes 
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sejam solucionadas pelas autoridades governamentais do Brasil, com a 

ajuda e orientação de Deus, bem como com a participação de todo o 

povo brasileiro”. 3) Recomendar que as diretorias dos sínodos que 

tenham seus mandatos vencidos realizem as assembleias de eleição por 

videoconferência, respeitando os trâmites legais; 4) Decretar o 

fechamento do Escritório Central por tempo indeterminado, 

estabelecendo que todos os colaboradores desempenharão suas 

atividades em regime de home office. Os canais de comunicação (portal, 

e-mails, e redes sociais) continuarão abertos e as ligações 

telefônicas serão redirecionadas para o setor que atenderá 

prontamente às necessidades das igrejas. 5) Delegar à Diretoria da 

AG a responsabilidade de apresentar um plano de contingenciamento de 

despesas com suspensão de repasses, que deverá ser apresentado à 

COMEX-AG no prazo de 15 dias; 6) Cancelar todos os eventos nacionais 

e internacionais, e a participação de integrantes da Diretoria, dos 

ministérios, das secretarias e coordenadorias em eventos regionais 

que demandem despesas para a Tesouraria Geral; 7) Suspender repasses 

de recursos para Ministérios, Secretarias e Coordenadorias; 8) Tomar 

conhecimento do relatório financeiro resumido do Tesoureiro Geral, 

Presb. Moacir Benvindo de Carvalho, conforme transcrito na íntegra: 

RELATÓRIO PARA A REUNIÃO DA COMEX-AG – 20/03/2020 - Ao Senhor 

Presidente da COMEX da AG da IPI do Brasil. Graça e Paz! Apresento 

alguns dados importantes para conhecimento e deliberação dessa COMEX. 

Em primeiro lugar, informo que houve necessidade de troca de 

escritório de contabilidade. A partir, de janeiro/2020 estamos 

trabalhando com o Escritório Oliveira & Nogueira, de propriedade do 

Presb. Abel de Oliveira e do Presb. Carlos Reginaldo, ambos membros 

da IPI de Freguesia do Ó, Presbitério Freguesia, Sínodo São Paulo. O 

escritório anterior já está com toda a documentação do ano 2019 e nos 

prometeu a entrega do Balanço Geral, o mais breve possível. Hoje o 

saldo no Banco é de R$ 166.345,18, e o total das despesas até o dia 
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31/03 é de R$ 241.405,34. Em janeiro, o total arrecadado foi de 

R$ 809.962,82. Em fevereiro, o total arrecadado foi de R$ 563.353,73. 

Em março, o total arrecadado até 20/03, foi de R$ 348.969,76. Também, 

informo que o Sistema Financeiro da IPIB (SAFIPIB), administrado pela 

NewCom, vem apresentando, desde o final do ano (2019) e continua até 

hoje, muita inconsistência. Às vezes, não atualiza os dados ou mesmo 

não os lança no sistema, deixando campos importantes em branco ou com 

diferença, por falta de lançamento. Praticamente, estamos em contato 

com a NewCom para acertarmos isso, mas sem muito sucesso. Esse fato 

já é do conhecimento do Sr. Presidente. Fico à disposição para 

qualquer esclarecimento. Presb. Moacir Benvindo de Carvalho, 

Tesoureiro Geral da IPIB; 9) Solicitar aos sínodos que verifiquem a 

situação de inadimplência das igrejas junto aos seus presbitérios; 

10)Prorrogar, em caráter excepcional, a realização das assembleias 

extraordinárias das igrejas para prestação de contas, até a reunião 

ordinária dos Presbitérios; (sugiro eliminar o item 10, tendo em vista 

que é salvo melhor juízo, repetição do item 3 – Se minha sugestão for 

aceita, deve ser feita renumeração dos itens 11 e 12 - 11) Autorizar, 

em caráter excepcional, os concílios a realizarem suas assembleias 

por videoconferência, observados os procedimentos legais; 12) 

Disponibilizar a plataforma Zoom de reuniões online para a realização 

de reuniões virtuais. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a 

reunião às 21h15min com oração pelo Rev. Assir Pereira. Para constar, 

eu, Rev. Alex Sandro, 1º secretário, lavrei a presente ata que também 

é assinada pelos membros da Diretoria presentes à reunião.  

_____________________    ______________________ 

Rev. João Luiz Furtado    Alex Sandro dos Santos 

 Presidente       1º Secretário 

_________________________  _______________________________ 

Rev. Ézio Martins de Lima  Rev. Leontino Farias dos santos 

 1ª Vice-Presidente     2º Vice-Presidente 


