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TÓ L I C A

I greja E vangélica APOS

SEDE NACIONAL: Rua Otávio Mazzotini, 584, Jardim do Lago, Campinas – SP
CNPJ/MF 46.111.530/0001-08

ATA DE REUNIÃO DO CONCÍLIO NACIONAL REALIZADA
POR OCASIÃO DA 56ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL
No dia 20 de abril de 2018, às 17:00h, na cidade de Sumaré-SP, reuniu-se a direção nacional da
IGREJA EVANGÉLICA APOSTÓLICA presidida pelo Bispo Claudinir Gonçalves de Lima, com
as presenças da maioria de seus componentes e foram tratados os seguintes assuntos:
1 – Com saudações e palavras de bem-vindos o Bispo Claudinir iniciou a reunião falando sobre as
igrejas no exterior, como na África, Portugal e nos Estados Unidos. Falou enfaticamente como
também agradeceu participações que houveram para consolidar este grande envolvimento da igreja
nesta difícil tarefa que hoje pela benção de Deus é uma grande realidade de nossa igreja, mas
resaltou a necessidade de significativos investimentos para manutenção e continuidade desta grande
realidade em nossos dias de nossa igreja. Enfatizou que embora já exista uma solidificação deste
grande empreendimento, ainda são geradas muitas despesas das quais, mesmo com dificuldade nós
temos alcançado vitória.
2 – Em seguida, Bispo Claudinir comentou detalhadamente sobre o assunto do problema gerado em
Rio Branco no Acre, onde foram feitas várias viagens do pastor Hélio e pastor João Fernandes,
nosso advogado, e que também ele, Bispo, lá esteve participando da última audiência, quando foi
consumada a reintegração de posse de nossos imóveis definitivamente. Enfatizou longalmente os
fatos que caracterizaram um processo tão prolongado e pediu atenção para que tivéssemos mais
cuidados, desde a administração local, regional e nacional e demais segmentos, para que doravante,
não tenhamos tantos dissabores para pleitear e zelar pelos bens de um modo geral, que são oriundos
característicos e legais de nossa igreja. Como exemplo, as listas de declaração de bens móveis,
como também, que seja providenciado pelos respectivos responsáveis às escrituras registradas e
todas as documentações cabíveis e necessárias de nossos bens, em todo Brasil e exterior. Pedindo a
palavra, pastor Hélio salientou que mediante esta ata, fica aberta autonomia de cobrança da direção
da igreja a todos que estão imbuídos desta responsabilidade, e que, na negligência destas atitudes
abre-se também o direito de cobrança destas tarefas para o sentido judicial, para que não caracterize
e nem veicule má fé.
3 – Dando continuidade a reunião o Bispo Claudinir distribuiu folhetos com mensagens de
observações sobre usos e costumes em nossa igreja. Foi realizada a leitura do comunicado sobre
usos e costumes e salientado para todos os presentes que nossa igreja não é uma igreja liberal,
sendo, portanto, necessários que todos os membros sejam orientados sobre esse fato. Nesta ocasião
foi apresentada uma imagem de um dos nossos pastores em uma situação não condizente com a
função. Tal imagem foi utilizada para enfatizar que sejam dadas orientações a todos os nossos
pastores e obreiros que devem ser cautelosos e prudentes no uso das redes sociais. Que haja o
cuidado aos tornarem públicas certas posturas, pois essas exposições podem servir como prova da
conduta incompatível com a função eclesiástica.
4 – Com o objetivo de oficializar e responsabilizar o trânsito de membros, pastores e obreiros, que a
bel prazer (e muitas vezes acontecem), tomam iniciativas isoladas, sem o conhecimento do líder da
igreja, (que não poderia acontecer), mas que, isenta doravante, circunstancialmente todas e
quaisquer responsabilidade do respectivo dirigente ou da igreja; mas atraem toda responsabilidade
da comitiva ou grupo para os participantes e lideres do mesmo. Na desobediência da comitiva
isolada, o dirigente da respectiva igreja pedirá que assinem uma já apreciada e aprovada
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE que está em nosso site. (Negadas (s), respectiva (as)
assinatura (as) outorgar-se as mesmas obrigações e deveres concomitantemente mediante duas
testemunhas ). Quando for realizado legal, este tipo de empreendimento, está disponível também no
site da igreja o modelo de CARTA DE APRESENTAÇÃO, quando se deslocarem por onde quer
que forem, com conhecimento e consentimento do respectivo dirigente, que à assinará.
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5 – Foi ratificado o que já havia sido estabelecido através da Circular 01/2010 que versa sobre a
presença de todos os pastores e obreiros de nível nacional nas Programações Nacionais da Igreja. A
impossibilidade de estar presente deverá ser justificada através de carta endereçada à Diretoria
Nacional da Igreja. Reforçou-se ainda que os Superintendentes Regionais deverão, na
impossibilidade de estarem presente, nomear e enviar representante de suas respectivas regiões,
para que estas se façam representar no nosso principal evento de nível internacional. Zelando por
esta dificuldade que tem caracterizado desobediência, ficou impreterivelmente acertado, que
doravante, a ausência de um superintendente, pastor, evangelista, presbítero, pregador de
conferência ou líder legal de qualquer seguimento da igreja, em nossas conferências internacionais,
POR DUAS VEZES CONSECUTIVAS ou TRÊS VEZES ALTERNADAS, sem justificativas
legais, ficará coibida a entrega da respectiva credencial anual, assim como, também aqueles que em
suas respectivas consagrações indubitavelmente foram instruídos, e perguntado-lhes durante as
palestras prévias de suas consagrações (quando se pergunta em todas, se o à ser consagrado é
dizimista), a fidelidade de ser dizimista, e que será analisado mediante os relatórios mensais
recebidos pela direção da igreja, que determinará sobre a confecção e entrega da respectiva
credencial..
OBS: Lembramos a todos os nossos superintendentes, que em breve será enviado e estará em nosso
site, o TERMO DE POSSE para dirigente, que deverá ser assinado por dirigentes de todas nossas
igrejas de cada região, conforme acertado e pedido pelo departamento judicial, para efeito
administrativo e legal.
6 – A anuidade dos ministros de nível nacional para a secretaria nacional, permaneceu este ano o
mesmo valor de R$ 30,00 (trinta reais). É responsabilidade de cada superintendente regional a
manutenção da lista nominal de seus pastores e obreiros. A lista atualizada deverá ser enviada até o
dia 30 de dezembro de cada ano para a Secretaria Nacional com o objetivo de proceder a
atualização do cadastro nacional dos pastores e obreiros que possibilitará a emissão das credenciais.
O valor das anuidades deverá ser depositado, até o dia 30 de dezembro de cada ano na seguinte
conta: Agencia Banco do Brasil: 44636, Conta Poupança: 261112-0, variação: 96. Titular:
Francisco Mascena de Souza. Deverão ser enviados comprovantes de depósitos identificados para o
seguinte endereço: Rua Manoel Antônio de Figueiredo, 40, Jardim Planalto, Parnamirim-RN,
CEP: 59155-150. A apresentação dos nomes dos Pastores e Obreiros que serão avaliados pelo
concílio para consagração também deverão ser enviados até a data acima citada.
7 – Também ficou estabelecido que a contribuição mensal do P.I.A (Pacto Irrevogável
Administrativo), permanecerá de R$ 10,00 (dez reais) por membro e só será reajustado em 2019.
8 – Foi reforçado pelo Pastor Hélio que é necessário mais presteza com o envio dos relatórios
financeiros mensais, das contribuições e das obrigações financeiras e administrativas. Tais
procedimentos continuam criando dificuldades diversas para o sistema administrativo da nossa
igreja devido aos atrasos, faltas de envio e informações inconsistentes. Deverá ser dada, também,
atenção na identificação dos comprovantes de depósitos bancários que são enviados. Deverá ser
escrito nas cópias dos comprovantes de qual igreja se refere e a que se refere o depósito ou
transferência bancária. O relatório que é enviado para o pastor Hélio, tem que ser enviado também
para os respectivos superintendentes impreterivelmente.
9 – Foram feitas orientações gerais sobre a assessoria contábil da Igreja, pelo responsável pelo
serviço, com o objetivo de motivar os ajustes que devem ser feitos nos procedimentos financeiro da
igreja.
10 – Ficou também definido que o Congresso da UJAP e Convenção da UFAP não acontecerão
mais doravante como evento internacional da igreja, permanecendo apenas a programação da
Conferência Anual Internacional, que será realizado na Estância Árvore da Vida – Sumaré-SP, nos
dias 26, 27 e 28 de Abril de 2019. Todos são conclamados a divulgar e se prepararem para o evento.
“Apressei-me e não me detive”... Salmo 119:60.
Como nada mais foi tratado, o Bispo Claudinir Gonçalves de Lima finalizou a reunião que vai
por mim, Pastor Francisco Mascena de Souza - 1º Secretario Nacional, lavrada e assinada pelos
presentes conforme consta no livro de controle de presenças nas reuniões.

