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ESTATUTO DA IGREJA BATISTA JARDIM DA PRATA 

 

CAPITULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO 

  

Art.1º -  A  Igreja  Batista  JARDIM DA PRATA,  doravante  denominada  IGREJA,  fundada  
em  02  de  dezembro  de  1951,  é  uma organização  religiosa  sem  fins  lucrativos, 
sediada na  Rua Maria Leopoldina, 182, Prata, Nova Iguaçu, Estado do Rio de 
Janeiro– RJ.  

 § 1º –  A  Igreja  reconhece  e  proclama  JESUS  CRISTO  como  seu  único  
SENHOR  e  SALVADOR,  rege-se  pela Bíblia Sagrada como única regra de fé 
e prática em matéria de culto, disciplina e conduta; e adota a Declaração 
Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, entidade de cooperação à qual é 
filiada.   

§ 2º –  No plano  jurídico-administrativo, a  Igreja rege-se pelo presente Estatuto e 
respectivo regulamento, consubstanciado no MANUAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ECLESIÁSTICA – MAE.  

§ 3º –  Não há  limitação para o número de membros da  Igreja, que  se constitui por 
pessoas de ambos os sexos,  sem  restrição de  idade, nacionalidade,  raça ou  
condição  social,  identificados em  rol  tríplice que reúne os indivíduos 
civilmente capazes, relativamente incapazes e absolutamente incapazes, na 
forma  da  legislação  vigente,  observando-se  as  disposições  deste  Estatuto  
e  do  Manual  de Administração Eclesiástica.  

  

Art. 2º –  A  Igreja,  para  suprir  omissões  ou  dirimir  quaisquer  dúvidas  na  interpretação  
do  presente  Estatuto,  bem como do seu cumprimento, adota o Foro da cidade de 
Nova Iguaçu - RJ, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

  

Art. 3º –  A Igreja tem como objetivos:  

a)  promover o Reino de Deus e sua expansão na face da Terra;  

b)  reunir-se regularmente para culto de adoração a Deus, estudo da Bíblia e 
pregação do Evangelho;  

c)  promover,  dentro  das  suas  possibilidades,  a  assistência  social,  
preferencialmente  a  seus membros;  
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d)  cultivar a  fraternidade e a cooperação com as  igrejas da mesma  fé e ordem 
e com as de outras denominações evangélicas,  sem prejuízo   dos princípios 
doutrinários  adotados pela Convenção Batista Brasileira.  

  

§ 1º –  Poderá a Igreja, na consecução dos seus objetivos, e com expressa 
autorização da Assembléia Geral, concorrer para a manutenção de outras  
instituições ou entidades que  também  tenham  finalidades espirituais, 
assistenciais ou culturais, desde que harmoniosas com os princípios bíblicos 
que  lhe são norteadores.  

§ 2º –  Embora coopere a  Igreja com as Convenções as quais  integra, e também 
possa vir a colaborar com outras  igrejas,  entidades  e  instituições,  a  
nenhuma  delas  se  subordinará,  tendo  plena  autonomia administrativa e 
eclesiástica, sempre com a  fiel observância do disposto no § 1º do artigo 1º 
deste Estatuto.  

 

CAPITULO III 

DO PATRIMÔNIO 

  

Art. 4º –  As  fontes  de  recursos  para  manutenção  das  atividades  da  Igreja  constituem-
se  de  dízimos,  ofertas  e contribuições  voluntárias  de  seus  membros,  entregues  
por  voto  de  fé  religiosa,  sendo  vedada  a  sua restituição.  

  

Parágrafo único: Os dízimos, ofertas e contribuições voluntariamente entregues por 
quem não seja membro da Igreja também não serão restituídos.  

  

Art. 5º –  Constituem o patrimônio da Igreja, cuja utilização se dará, exclusivamente, em 
função de seus fins:   

a)  seu nome, na forma descrita no caput do art. 1º deste Estatuto;  

b)  o  numerário  proveniente  dos  dízimos,  ofertas  e  contribuições  referidas  
no  artigo  anterior  e  seu parágrafo único; 

c)  seus bens imóveis e móveis, onde quer que se encontrem, assim como os 
bens intangíveis ou imateriais, nas formas previstas em lei.  

  

Parágrafo  único  – O  controle  físico  do  patrimônio  será  realizado  na  forma  do 
Manual  de  Administração Eclesiástica.  

 Art.. 6º –  A Igreja poderá  instituir ou receber outras rendas e bens, desde que tenham 
procedência compatível com sua natureza e princípios que adota.  
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 § 1º –  A Igreja rejeitará quaisquer ofertas, doações e legados, quando estes:  

a)  tenham origem, natureza ou finalidade que colidam com os princípios 
éticos e cristãos exarados na Bíblia Sagrada;  

b) venham onerar suas finanças, submeter a risco seu patrimônio ou 
comprometer sua autonomia, nos termos deste Estatuto.  

  

§ 2º –  Somente a Assembléia Geral da Igreja poderá autorizar:  

a)  a  realização  de  negócios  com  Instituições  Financeiras,  tais  como  
empréstimos  de  qualquer espécie, ou transações que envolvam riscos 
financeiros;  

b)  o  recebimento  de  donativos  e  legados,  bem  como  a  alienação  ou  
gravame  de  quaisquer  bens pertencentes à Igreja, sendo que, nos caso de 
imóveis, observar-se-á o que determina o artigo 21 deste Estatuto.  

 

CAPITULO IV 

DO TEMPO DE DURAÇÃO 

  

Art. 7º –  A  Igreja  terá  duração  por  tempo  indeterminado,  enquanto  preencher  seus  
objetivos,  e  somente  será dissolvida conforme os termos deste Estatuto.  

 

 

CAPITULO V 

DOS MEMBROS DA IGREJA 

DIREITOS E DEVERES 

  

Art. 8º -  Poderão ser membros da Igreja aqueles que voluntariamente aceitarem seus 
preceitos de fé, culto, ordem, conduta e disciplina, ocorrendo sua admissão sempre 
por deliberação da Assembléia Geral, através de uma das seguintes formas:  

a)  profissão de fé seguida de batismo por imersão para  novos convertidos;  

b)  solicitação de carta de transferência de outra igreja da mesma fé e ordem;  

c) solicitação de reconciliação, uma vez cessada, comprovadamente, a 
motivação do afastamento; e  

d)  aclamação, Para as pessoas vindas de outras igrejas evangélicas na  forma 
que dispuser o  Manual de Administração Eclesiástica: 
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§ 1º – Os membros da  Igreja poderão ser cadastrados como ATIVOS ou  INATIVOS, 
na  forma que dispuser o  Manual de Administração Eclesiástica.  

§ 2º – Casos especiais e omissos serão decididos pela Igreja em Assembléia Geral.   

 

Art. 9º –  Para  ser  admitido  como  membro  da  Igreja,  o  interessado  deverá  manifestar  
sua  vontade  de  forma inequívoca,  por  escrito,  através  do  preenchimento  e  
assinatura  da  ficha  cadastral juntamente com uma entrevista com o pastor da 
igreja,  na  qual  constará declaração de ciência e aceitação dos termos deste 
Estatuto. Estando impedido de escrever, expressará sua vontade perante, pelo 
menos, dois membros da Diretoria da Igreja.  

  

Parágrafo  Único  –  O membro  não  poderá  ser  representado,  perante  a  Igreja,  
por  procuração,  pois  sua vinculação com a mesma obedece aos princípios de fé, 
exige convicção pessoal e conduta compatível com os ensinos extraídos da Bíblia 
ministrados aos seus membros.  

  

Art. 10 –  O arrolamento de qualquer pessoa na membresia da  Igreja, seja por batismo, 
reconciliação,  transferência de  outra  igreja  ou  aclamação,  requererá  aceitação  
por  unanimidade  dos  votos  dos membros  civilmente capazes presentes na 
Assembléia Geral.  

§ 1º –  Havendo voto(s) contrário(s), este(s) deverá(ão) ser  justificado(s) perante a 
Assembléia que, após a justificação, deliberará, por maioria simples, sobre a   
pertinência da mesma. Conforme os cuidados que  a  situação  exija  no 
momento,  e  assim  para  salvaguardar  a  honra  do  interessado,  dar-se-á  a 
justificação  perante  comissão  instituída  especificamente  para  este  fim,  
constituída  por  03  (três) membros,  presidida  e  nomeada  pelo  Pastor  
Titular  ou,  em  caso  de  vacância  deste  cargo,  pelo Presidente em 
exercício, a  fim de que, em momento oportuno,  seja homologada em 
Assembléia a definitiva solução dada ao caso pela referida comissão.  

§ 2º –  Caso o número de votos contrários atinja 1/3 (um terço) do número de 
membros civilmente capazes presentes  à  Assembléia,  não  haverá  
necessidade  de  qualquer  justificação,  estando, automaticamente, inadmitida 
a inclusão do interessado como membro da Igreja.  

  

Art. 11 –  São direitos dos Membros da Igreja:  

a)  participar de suas atividades;  

b)  receber assistência espiritual;  

c)  receber  ajuda  material,  quando  comprovadamente  necessária,  dentro  
das possibilidades  e critérios estabelecidos pelo Ministério de Assistência Social 
e Serviço Diaconal da Igreja; 
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d)  votar e ser votado, observadas as restrições legais e as previstas neste 
Estatuto;  

e)  recorrer  à  Igreja  na  defesa  de  seus  direitos,  nos  termos  deste  Estatuto  
e  do  Manual  de Administração Eclesiástica.  

  

Art.12 –  São deveres dos Membros da Igreja:  

a)  Orientar  sua  conduta  diante  da  Igreja  e  das  demais  pessoas,  coletiva  e  
individualmente,  de acordo com a Bíblia, este Estatuto e o Manual de 
Administração Eclesiástica;  

b)  cooperar, com todos os meios a seu alcance, para o fiel cumprimento dos 
objetivos da Igreja e a consecução dos seus fins;  

c)  participar de suas atividades;  

d)  contribuir  financeiramente  para  manutenção  e  pleno  funcionamento  da  
Igreja,  conforme ensinamento da Bíblia Sagrada.  

Art. 13 –  Perderá a condição de membro da Igreja, sendo, em qualquer hipótese, somente 
desligado pela Assembléia Geral:  

a)  aquele que solicitar desligamento;  

b)  aquele que solicitar carta de transferência para outra Igreja da mesma fé e 
ordem;  

c)  aquele que, estando em condições de comparecimento e sem motivação 
justificada, ausentar-se dos  cultos  ou  atividades  da  Igreja  por  período  que  
caracterize  seu  desinteresse  pela  vida eclesiástica, na forma do Manual de 
Administração Eclesiástica;  

d)  aquele  que  defender  doutrinas  contrárias  à  Declaração  Doutrinária  da  
Convenção  Batista Brasileira, na forma deste Estatuto e Manual de 
Administração Eclesiástica.  

  

Art. 14 –  O membro da  Igreja  também estará  sujeito a desligamento quando,  
comprovadamente, proceder na  sua vida particular de  forma  contrária aos 
princípios, ensinos e moral do Evangelho, bem  como, de qualquer forma, prejudicar 
os  trabalhos do  culto  religioso, o nome  da  Igreja ou  suas doutrinas, 
permanecendo no erro  após  esgotadas  todas  as medidas necessárias pelos 
organismos  competentes,  sendo-lhe  assegurado direito personalíssimo de defesa.  

  

Parágrafo  único  –  Para  que  o  assunto  seja  tratado,  salvaguardando-se  a  honra  
da  Igreja  e  do membro incurso neste artigo, será instituída comissão composta por 
03 (três) membros, presidida e nomeada pelo  Pastor  Titular  ou,  na  hipótese  de  
vacância  deste  cargo,  pelo  Presidente  em  exercício,  sendo ouvidos, quando for o 
caso, denunciante e denunciado, emitindo-se, ao final, parecer que deverá ser 
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encaminhado  à  Assembléia  Geral,  que  deliberará  sobre  o  desligamento,  por  
maioria  simples  de votos.  

 Art. 15 –  Os membros desligados perdem os direitos assegurados à membresia da Igreja 
por este Estatuto.  

   

Art. 16 –  Os membros desligados pelos motivos mencionados nas alíneas “a”, “c” e “d” do 
artigo 13, bem como em virtude  da  ocorrência  da  hipótese  prevista  no  artigo  14  
deste  Estatuto  poderão  solicitar  reconciliação, comprovando seu arrependimento e 
reabilitação, ocorrendo sua readmissão a critério da Assembléia Geral.  

 

CAPITULO VI 

DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS 

  

Art. 17 –  A Assembléia Geral da Igreja, convocada nas formas previstas neste Estatuto, 
deliberará somente pelo voto de seus membros civilmente capazes, sendo o seu 
poder soberano.  

  

Parágrafo único – Os membros absoluta ou relativamente incapazes terão direito 
apenas ao uso da palavra nas Assembléias, não lhes sendo permitido propor, apoiar 
proposta ou votar.  

  

Art. 18 –  Para  tratar  de  assuntos  pertinentes  ao  desenvolvimento  de  suas  atividades,  
a  Igreja  se  reunirá, bimestralmente  em  Assembléia  Geral  Ordinária  e,  
eventualmente,  em  Assembléia  Geral  Extraordinária quando a natureza e a 
necessidade dos assuntos a serem tratados o exigirem.  

  

§ 1º -  A  Assembléia  Geral  será  convocada  pelo  Presidente  da  igreja,  na  forma  
dos  Arts.  20  e  21  deste Estatuto.  Caso  este  se  negue  a  convocá-la,  fica  
garantido  a  1/10  (um  décimo)  dos  membros civilmente  capazes  o  direito  
de  fazê-lo,  mediante  comunicação  por  escrito  encaminhada  ao Presidente  
da  igreja,  com  a  assinatura  de  todos  os  solicitantes,  observando-se  o  
disposto  no parágrafo seguinte.  

  

§ 2º -  As Assembléias Gerais  serão  sempre  convocadas  com  antecedência mínima  
de  7  (sete)  dias,  pelo Boletim  da  Igreja, editais afixados em locais visíveis 
nas dependencias do tempo, através das mídias eletrônicas e  divulgadas  nos 
cultos regulares, podendo suas datas serem previstas no Calendário de 
Atividades da Igreja, constando  na  convocação  os  assuntos  a  serem 
considerados.  
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Art. 19 –  A não  ser por  caso  fortuito ou  força maior,  as Assembléias Gerais  só  serão  
válidas quando  realizadas na Sede da Igreja.  

  

Art. 20 – A Assembléia Geral Ordinária será realizada bimestralmente e decidirá sobre todos 
os atos administrativos rotineiros,  com  o  quorum  de  1/10  (um  décimo)  dos  
membros  ativos  civilmente  capazes,  em  primeira convocação e, com qualquer 
número, em segunda convocação, decorridos 15 (quinze) minutos da primeira, 
deliberando sempre por maioria simples de votos.  

  

Parágrafo único – A forma de deliberação e o quorum previstos para a Assembléia 
Geral Ordinária aplicam-se à Assembléia Geral Extraordinária, desde que nela não 
sejam tratados os assuntos elencados no próximo artigo.   

 

Art. 21 – Os casos a seguir mencionados somente poderão ser tratados em Assembléia 
Geral Extraordinária:  

a)  eleição do Pastor Titular;  

b) exoneração do Pastor Titular e de componentes da Diretoria Executiva, 
quando por  iniciativa da Igreja;  

c)  aquisição ou alienação de bens imóveis, hipoteca ou gravames de bens da 
Igreja;  

d)  decisão sobre dissidência;  

e)  reforma ou alteração deste Estatuto;  

f)  reforma ou alteração do Manual de Administração Eclesiástica;  

g)  dissolução da Igreja.  

  

§ 1º –  À  exceção  da  hipótese  prevista  na  alínea  “f”  do  caput  deste  artigo,  o  
quorum  de  instalação  da Assembléia de que trata este artigo será de 1/3 (um 
terço) dos membros ativos  civilmente capazes, em  primeira  convocação;  1/4  
(um  quarto)  dos  membros  ativos  civilmente  capazes  em  Segunda 
convocação, decorridos 30 (trinta) minutos após o horário estabelecido para a 
primeira convocação; e  de  1/5  (um  quinto)  dos membros    ativos  civilmente  
capazes  em  terceira  e  última  convocação, decorridos 07 (sete) dias após a 
data estabelecida para primeira convocação.  

§ 2º –  O quorum de instalação para reforma ou alteração do Manual de Administração 
Eclesiástica será de 1/5  (um  quinto)  dos membros  ativos  civilmente  
capazes  em  primeira  convocação;  e  de  1/6  (um sexto), em segunda e  
terceira convocações, obedecidos os  lapsos  temporais entre as convocações, 
estabelecidos no parágrafo anterior.  
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§ 3º –  A eleição ou exoneração do Pastor Titular da Igreja será processada por 
escrutínio secreto.  

  § 4º –  Em quaisquer dos casos previstos no caput deste artigo, a Assembléia Geral 
Extraordinária deliberará pelo voto de 2/3 (dois terços) dos membros ativos  
civilmente capazes, em  primeira  convocação;  1/2 + 1 (metade mais um) dos 
membros ativos  civilmente capazes, em segunda convocação decorridos 30  
(trinta) minutos da primeira convocação  e em última convocação, no mínimo 
15 (quinze) dias depois da primeira convocação, pelo voto de 1/2 + 1 (metade 
mais um) dos membros ativos  civilmente capazes. Não havendo o quorum 
necessário, o assunto deverá ser desconsiderado. 

 

Art. 22 –  As  Assembléias  Gerais  serão  regidas  pelo  Código  Civil  Brasileiro  e  por  este  
Estatuto,  adotadas  as  regras parlamentares da Convenção Batista Brasileira, com 
as devidas adaptações à realidade da igreja.  

   

Art. 23 –  Compete também à Assembléia Geral:  

a)  eleger e empossar a Diretoria Executiva da Igreja;  

b)  eleger ou homologar, assim como empossar os dirigentes de cada um dos 
seus orgãos, conforme estabelecido no Manual de Administração Eclesiástica;  

c)  julgar, os atos da Diretoria Executiva;  

d)  apreciar os planos e projetos encaminhados pela Diretoria Executiva;  

e)  votar o orçamento, autorizar despesas;  

f)  receber e desligar membros da  Igreja de acordo com os  termos deste 
Estatuto e do Manual de Administração Eclesiástica.  

 Art. 24 –  A  eleição  da  Diretoria  Executiva  da  Igreja,  será  efetuada  em Assembléia 
Geral Ordinária, no mês de dezembro a cada 02 (dois) anos, com quorum mínimo 
obrigatório de 1/10 (um décimo) de membros ativos civilmente capazes, ocorrendo a 
posse dos eleitos antes do início do novo ano eclesiástico.  

 

§ 1º -  Na Assembléia Geral Ordinária de outubro do ano eletivo será constituída uma 
Comissão de  Indicações de nomes, composta de 5  (cinco) membros que, 
após a  realização de prévia pesquisa,  indicará à Assembléia, no mês de 
dezembro, 01 (um) nome para cada função, que terão a  indicação de 01  (um) 
nome para  a  função da Presidência,  caso não  seja  a mesma  exercida pelo 
Pastor Titular, 02 (dois) nomes para a função da Vice-Presidência, 02 (dois) 
nomes para a função da Secretaria e 02 (dois) nomes para a função da 
Tesouraria. Nesta ocasião, poderá também o plenário indicar mais 02 (dois) 
nomes para cada função, os quais concorrerão em igualdade de condições 
com aqueles indicados pela Comissão.  
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§ 2º –  A Presidência da Igreja será exercida pelo Pastor Titular, a menos que este 
formalmente manifeste o desejo  de  não  exercê-la,  caso  em  que  o  
Presidente  será  eleito  segundo  os  critérios  do  parágrafo anterior. 

§ 3º – O membro  da  Igreja  eleito  para  determinado  cargo  somente  poderá  
concorrer  à  reeleição  uma vez, e se tornará inelegível para o mesmo cargo 
por um período de 01 (um) mandato após concluído o seu 2º (segundo) 
mandato, exceto para o cargo de Presidente, quando exercido pelo Pastor 
Titular. Este parágrafo não se aplica aos membros ocupantes de coordenação 
de ministérios, líderes de ministérios e diretores de departamentos. 

§ 4º –  A comissão de indicação de nomes para cargos da igreja deverá na realização 
de prévia pesquisa considerar os deveres dos membros elencados no art. 12, a 
fim de somente indicar nomes de membros para ocupação de cargos que 
contemplem tais deveres. 

 

Art. 25 –  A  linha  hierárquica,  para  prover  eventuais  ausências  na  direção  das  
Assembléias  Gerais,  prefere,  nesta ordem,  a  Vice-Presidência,  a  Secretaria  e,  
por  fim,  a  Tesouraria,  conforme  a  composição  dos  cargos  da Diretoria 
Executiva, definida no art. 34.  

  

Art. 26 –  Somente serão elegíveis para os cargos da Diretoria Executiva da Igreja os 
membros civilmente capazes.  

  

Art. 27 –  A Igreja poderá suprir as vacâncias dos cargos da Diretoria e dos demais 
organismos, na forma do Manual de Administração Eclesiástica.  

  

Parágrafo Único  - o afastamento das  funções de qualquer cargo eletivo,  sem  
justificativa, por mais de 90 (noventa) dias, caracterizará a vacância.  

 

Art. 28 –  A  nomeação e posse dos coordenadores de ministérios, líderes de ministérios  e  
diretores de departamentos e demais funções ministeriais elencados  no  Manual  de  
Administração  Eclesiástica,   será  efetuada  em Assembléia Geral Ordinária do ano 
eletivo, no mês de dezembro, a cada 02 (dois) anos, com quorum mínimo obrigatório 
de 1/10 (um décimo) de membros ativos civilmente capazes, ocorrendo a posse dos 
nomeados antes do início do novo ano eclesiástico.  

§ 1º –  O Conselho Ministerial, órgão de planejamento e desenvolvimento ministerial 
da igreja, indicará os nomes para ocupar as coordenações, lideranças, 
direções e funções ministeriais de toda a estrutura eclesiástica da igreja, para 
aprovação e homologação em Assembléia Geral, no mês de dezembro  do ano 
eletivo, a cada 02 (dois) anos. 

§ 2º –  O Conselho Ministerial, poderá a qualquer tempo, indicar nomes para ocupar 
as coordenações, lideranças, direções e funções ministeriais de toda a 
estrutura eclesiástica da igreja, para aprovação e homologação em Assembléia 
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Geral, por motivo de formação de novo ministério ou substituição de 
coordenação ministerial, liderança ministerial ou departamental. 

 

 

CAPITULO VII 

DA ORGANIZAÇÃO 

  

Art. 29 –  A  organização  da  Igreja,  sob  a  soberania  da  Assembléia  Geral,  terá  a  
seguinte  composição:  a)  Diretoria Executiva;  b)  Conselho  de  Líderes;  c)  
Conselho  Diaconal;  d) Conselho Ministerial e) Ministérios;  f) Departamentos.  

  

§ 1º –  As  atribuições  e  composição  de  todos  os  organismos  da  Igreja,  as  
funções  ministeriais  e departamentais,  assim  como  suas  eventuais  
remunerações  serão  especificadas  e  normatizadas  no Manual de 
Administração Eclesiástica. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO MINISTÉRIO PASTORAL 

  

Art. 30 –  A orientação espiritual da Igreja será exercida por um ministro, denominado Pastor 
Titular, ao qual estarão subordinados os demais Ministérios e Departamentos 
especificados no Manual de Administração Eclesiástica.  

  

CAPÍTULO IX 

DOS OFICIAIS  E  CONSELHO DE LÍDERES 

 

Art. 31 –  A Igreja tem como oficiais: Pastores, Diáconos, Ministros e Líderes eleitos e 
nomeados conforme este Estatuto, cujos deveres se acham delineados no Novo 
Testamento e no Manual de Administração Eclesiástica.  

§ 1º ─ A Igreja tem um Pastor titular, que pode ser auxiliado por outros pastores e 
ministros indicados por ele, homologados pelo Conselho de Líderes e pela 
Assembleia Geral. 

§ 2º ─ A exoneração de pastores e ministros auxiliares é homologada pelo Conselho 
de Líderes e pela Assembleia Geral. 
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Art. 32 ─ A Igreja tem um Conselho de Líderes, composto pela Diretoria Executiva, pastores 
e ministros auxiliares, diáconos, coordenadores de ministérios, diretores de 
departamentos, líderes de ministérios, além de outros líderes definidos pela 
Assembleia Geral. 

§ 1º ─ A direção do Conselho de líderes é exercida pela Diretoria Executiva da Igreja. 

§ 2º ─ A atribuição do Conselho de Líderes é a seguinte: atuar como órgão de 
planejamento das atividades administrativas e eclesiásticas da Igreja, 
deliberando previamente sobre os assuntos a serem encaminhados à 
Assembléia Geral.  

§ 3º ─ A administração da Igreja é disciplinada no Manual de Administração 
Eclesiástico, aprovado e reformado pelo Conselho de líderes. 

 

CAPÍTULO X 

DO CONSELHO DIACONAL 

 

Art. 33 –  O Conselho Diaconal terá atuação conjunta e harmoniosa com o Ministério 
Pastoral e a Diretoria Executiva, na condução e execução dos  trabalhos, primando  
sempre pela observância dos princípios bíblicos que  se constituem nos objetivos da 
Igreja.  

  

CAPITULO XI 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 

  

Art. 34 –  A  administração  da  Igreja  será  exercida  por  uma Diretoria  Executiva,  
composta  de  Presidente,  dois Vice-Presidentes  (1º e 2º),  dois  Secretários  (1º e  
2º)  e  dois  Tesoureiros  (1º  e  2º),  que  não  serão remunerados pelo exercício de 
suas funções. O mandato da Diretoria é bianual.  

Art. 35 –  Compete à Diretoria Executiva: a) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; b) 
elaborar agenda para as assembléias,  incluindo os assuntos que  lhe  forem 
encaminhados pelo Conselho de Líderes; c) organizar e manter  atualizados  os  
livros  necessários  a  toda  escrituração  da  Igreja;  d)  administrar  os  negócios  e 
patrimônio da  Igreja, diretamente ou através de órgãos especializados, eleitos 
anualmente pela  Igreja ou, ainda,  por  profissionais  habilitados  e  por  exigência  
legal;  e)  receber,  escriturar,  ter  sob  a  sua  guarda  o dinheiro  e  documentos  
comprobatórios  de  receita  e  despesa  da  Igreja  e  fazer  pagamentos  
autorizados, apresentando relatórios mensais, com parecer do Conselho Fiscal, 
perante a Assembléia.  

  

Parágrafo único – A movimentação de contas bancárias será efetuada com as 
assinaturas do Presidente, 1º Vice-Presidente e do 1º Tesoureiro.  
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Art. 36 –  Compete ao Presidente representar a Igreja, em juízo ou fora dele, podendo, em 
casos especiais, constituir procurador  habilitado;  convocar  as Assembléias  da  
Igreja,  reuniões  da Diretoria  Executiva  e  de  qualquer organização,  pelas  suas  
prerrogativas  de  principal  executivo  da  Igreja;  ter  voto  de  desempate  nas 
Assembléias;  assinar  todas  as  atas  das  Assembléias  a  que  presidir  e  visar  as  
demais;  assinar  a correspondência  direta  da  Igreja  e  visar,  salvo  deliberação  
específica,  a  correspondência  dos  organismos internos; assinar todos os 
documentos legais da Igreja; movimentar depósitos e contas bancárias, de acordo 
com  os  termos  deste  Estatuto;  confeccionar  relatórios  anuais  ou  quaisquer  
outros  julgados  necessários; sendo membro “ex-oficio” de todas as organizações 
administrativas a  Igreja, participar,  legitimamente, de qualquer reunião de 
organismo administrativo interno; superintender toda a estrutura administrativa.  

  

Art. 37 –  Compete  aos  vice-presidentes,  observada  a  linha  hierárquica:  substituir  o  
Presidente  nos  seus impedimentos  temporários  ou  ocasionais;  prestar  auxílio  na  
direção  das  atividades  relativas  à administração da  Igreja; desenvolver  tarefas 
especiais no  interesse da  Igreja, por delegação do Presidente ou da Diretoria 
Executiva.  

  

Parágrafo  único  –  Em  caso  de  vacância  do  cargo  de  Presidente,  a  definitiva  
substituição  ocorrerá automaticamente, obedecida a linha hierárquica.  

 

Art. 38 –  Compete  aos  secretários, observada  a  linha hierárquica,  redigir,  assinar e  ler  
as Atas das Assembléias da Igreja e da Diretoria Executiva; organizar o arquivo da 
Igreja; escriturar e manter em dia o rol de membros da Igreja; assessorar o 
Presidente nos assuntos de interesse da Igreja.  

 

Parágrafo Único – As atribuições dos secretários poderão ser distribuídas entre estes, 
com a homologação da Diretoria  Executiva, podendo  ainda,  à  exceção daquelas 
que dizem  respeito  à participação nas Assembléias e redação das Atas, ser 
delegadas a funcionários da Igreja.  

 

 Art. 39 –  Compete aos tesoureiros, observada a linha hierárquica, assinar quaisquer 
documentos relativos às finanças da  Igreja,  tais  como:  cheques,  contratos,  
escrituras,  juntamente  com  o  presidente,  nos  termos  deste Estatuto;  receber  o  
valor  apurado  no  recolhimento  de  dízimos,  ofertas  e  outras  contribuições  e  
efetuar pagamentos determinados pela Igreja, prestando-lhe competentes relatórios, 
a Comissão de finanças e Conselho de Líderes para aprovação.  

  

Parágrafo Único – As atribuições dos tesoureiros  poderão ser distribuídas entre estes, 
com a homologação da  Diretoria  Executiva,  podendo  ainda,  à  exceção  daquelas  
que  dizem  respeito  à  assinatura  dos documentos mencionados no caput deste 
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artigo e à participação nas reuniões do Conselho de Líderes,  ser delegadas a 
funcionários da Igreja.  

  

 

 

CAPITULO XII 

DO CONSELHO MINISTERIAL 

 

Art. 40 ─ A Igreja tem um Conselho Ministerial, composto   pelo pastor titular, pastores e 
ministros auxiliares, presidente ou vice-presidente do conselho diaconal mais dois 
membros deste conselho, gestor de ministérios e coordenadores de ministérios, além 
de outros líderes definidos pela Assembleia Geral.  

§ 1º ─ A direção do Conselho Ministerial é exercida pelo Pastor Titular da Igreja. 

§ 2º ─ A atribuição do Conselho Ministerial é a seguinte: atuar como órgão de 
planejamento e desenvolvimento ministerial da igreja, responsável pela 
indicação dos membros para ocupar as coordenações, lideranças, direções e 
funções ministeriais de toda a estrutura eclesiástica da igreja, para aprovação e 
homologação em Assembléia Geral. 

 

Art. 41 ─ O Conselho Ministerial deverá indicar  um  membro da igreja para exercer a função 
de  Gestor de Ministérios que será subordinado a esse Conselho.  

 Parágrafo Único – A atribuição do Gestor Ministerial é a seguinte: atuar como gestor  
do cadastro dos líderes de ministérios e voluntários  ministeriais, diretores de 
departamentos e voluntários departamentais. Orientar, direcionar e realocar 
voluntários aos ministérios e departamentos, e atuar como elo entre membros e 
Ministérios/Departamentos. 

 

 

 

CAPITULO XIII 

DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 

 

Art. 42 –  A  Igreja  poderá  criar  órgãos  de  assessoramento  e  comissões,  permanentes  
ou  eventuais,  na  forma  do Manual de Administração Eclesiástica.  

 Art. 43 –  A  Assembléia  Geral  poderá  deliberar  sobre  a  contratação  de  
assessoramento  externo,  para  que  sejam prestadas  informações de  caráter  
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técnico profissional  à  Igreja, quando  tal procedimento  for  considerado 
conveniente.  

  

CAPÍTULO XIII – A 

DA DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA 

  

Art. 44 ─ A  -  Enquanto não implementado o cadastramento mencionado no §1º do art. 8º, 
os diversos quoruns a que se  refere  este  Estatuto  continuarão  tendo por base  
apenas o número de membros  civilmente  capazes, como também serão ineficazes 
quaisquer restrições que o levem em consideração.  

  

CAPÍTULO XV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 45 –  Na  hipótese  de  cisão  da  Igreja,  o  seu  patrimônio  será  destinado  ao  grupo  
que,  independentemente  de número, permanecer fiel à Declaração Doutrinária da 
Convenção Batista Brasileira, nos termos do § 1º do artigo  1º  deste  Estatuto,  
segundo  avaliação  e  decisão  de  um  Concílio  de    Arbitramento  nomeado  pela 
diretoria  da  Convenção  Batista  Fluminense  ou  sucessora,  cuja  formação  
deverá  ser  solicitada  por  grupo representativo da Igreja.  

  

§ 1º –  Considerar-se-á patrimônio da  Igreja, para  todos os  fins  e especialmente 
para o  cumprimento  fiel deste artigo, o disposto no Capítulo III deste Estatuto.  

§ 2º –  A decisão do Concílio de que  trata o  caput deste  este  artigo  é  irrecorrível e 
norteará,  em  caráter definitivo, qualquer demanda judicial.  

  

Art. 46 –  Nenhum membro da Igreja ou de sua Diretoria responderá, nem mesmo 
subsidiariamente, pelas obrigações da Igreja, de outras Igrejas, Convenções ou 
Instituições de qualquer espécie.  

  

Art. 47 –  É vedado o uso do nome da Igreja em fianças, avais ou quaisquer obrigações 
estranhas aos fins e interesses da Igreja.  

  

Art. 48 –  Em caso de dissolução, os bens da Igreja passarão a pertencer à Convenção 
Batista Fluminense ou sua sucessora e, na inexistência de ambas, à Convenção 
Batista Brasileira ou sucessora.  
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Parágrafo Único – O voto de 01 (um) só membro da Igreja bastará para impedir sua 
dissolução.  

  

Art. 49 –  Os casos omissos serão decididos pela Assembléia Geral, nos termos deste 
Estatuto, observada a legislação em vigor.  

  

Art. 50 –  Não poderão ser objeto de deliberação, em quaisquer hipóteses ou circunstâncias, 
propostas  tendentes a abolir ou modificar o teor dos seguintes dispositivos deste 
Estatuto: § 1º do art. 1º; § 2º do art. 3º; art. 44 e seus parágrafos; art. 47 e seu 
parágrafo e este art..   

  

Art. 51 –   O presente Estatuto constitui reforma do Estatuto aprovado em 21 de Fevereiro 
de 2016, e registrado sob o nº  .............,  em  … de Março de 2016 no cartório  de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Nova Iguaçu, 3º Ofício,  e  entrará  em  vigor  
uma  vez  aprovado  pela  Assembléia  Geral Extraordinária e registrado em Cartório 
competente. 

 

Nova Iguaçu, 21 de Fevereiro de 2016. 

  

Rodrigo Muniz dos Santos                                               Leticia Gaudard  

           Presidente                                                                1ª Secretária  

 


