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CIRCULAR 001/2012

LEVAMOS AO CONHECIMENTO DOS SUPERINTENDENTES REGIONAIS,
ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES DO CONCÍLIO NACIONAL, POR OCASIÃO
DA REUNIÃO DO CONCÍLIO NACIONAL REALIZADA NO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA
11 FEVEREIRO DE 2011.

1 – ANO DO JUBILEU DE OURO
1.1 - CONCLAMAMOS A TODOS OS DIRIGENTES QUE REALIZEM, SEMANALMENTE,
CULTOS DE INTERCESSÃO PELA CONFERÊNCIA DO ANO DO JUBILEU DE OURO
ATÉ A DATA DO EVENTO.
1.2 - Precisamos conseguir no ano do Jubileu, duas mil pessoas que façam uma
oferta especial de R$ 100,00 (cem reais) cada uma; a fim de podermos arcar com os
desafios que temos pela frente.Todos os superintendentes devem orientar os
pastores e dirigentes que estimulem em suas igrejas, a participação de todos no
desafio do ano do jubileu de ouro. Lembramos que a colaboração de cada um nessa
meta individual é um demonstrativo de nossa submissão aos propósitos de Deus no
nosso ministério (2 Corintios 9:13).
2 – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E TRATAMENTO DE PENDÊNCIAS COM A
SECRETARIA NACIONAL
2.1 – Todos os Superintendentes deverão enviar uma relação nominal dos pastores e
obreiros sob sua coordenação para conferência anual do cadastro. Salienta-se que a
emissão das credenciais depende diretamente da consistência de dados do cadastro. A
relação nominal dos pastores e obreiros deverá ser enviada, anualmente, no mês de
dezembro.
Deverá ser informado também as exclusões e promoções que tenham ocorrido nas
conferências regionais. Conforme foi orientado na circular nacional emitida por ocasião da
conferência nacional de 2011.
2.2 - Haverá uma agenda para reunião individual de cada superintendente com o secretário
nacional durante a Conferência Nacional. Essa reunião visa resolver as pendências
particulares de cada região e a entrega das credencias dos pastores e obreiros . Desse
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modo, o superintendente deverá fazer a prestação de contas da anuidade da inscrição
ministerial de cada pastor e obreiro sob sua coordenação.

3 – TAXA DAS IGREJAS PARA A CONFERÊNCIA NACIONAL
Ficaram definidos os seguintes valores para as igrejas conforme o número de membros:
Igrejas até 30 membros o valor da taxa será de R$ 100,00 (cem reais), igrejas de 31 até 50
membros, valor R$ 150,00, igrejas de 51 até 100 membros, valor da taxa será de R$
200,00, igrejas acima de 100 membros o valor da taxa é de R$ 300,00 (trezentos reais). As
igrejas deverão enviar o valor da taxa para a tesouraria nacional, independente de
enviarem representantes para o evento. A taxa das igrejas é a participação de cada igreja
na organização desse evento tão importante e de nível nacional.
4 – A TAXA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL
A taxa de inscrição individual na conferência nacional será de R$ 30,00 (trinta reais) por
pessoa.
5 – PRÓXIMA REUNIÃO DO CONCÍLIO NACIONAL
O concílio nacional da igreja estará reunido, novamente, no dia 10 de março de 2012.
Podendo haver, extraordinariamente, a antecipação dessa reunião.
A todos, nossos agradecimentos, apreço e compreensão, a Diretoria Nacional.

Concílio Nacional da Igreja Evangélica Apostólica



