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CIRCULAR

001/2010

LEVAMOS AOS PASTORES,OBREIROS, IRMÃOS E DEMAIS INTERESSADOS,
ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES DO CONCÍLIO NACIONAL, POR OCASIÃO
DA REUNIÃO RELAIZADA DURANTE A 48ª
CONFERÊNCIA NACIONAL EM
ITAGUAÍ/RJ, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2010..
1 – O Bispo Claudinir Gonçalves de Lima falou da necessidade de estabelecer-se como lema da
igreja, os princípios de unidade de que trata o texto bíblico da 1 Coríntios 1:10. Enfatizou a
necessidade de estabelecer-se como lema da igreja, os princípios de unidade de que se trata este
texto. Ainda em uso da palavra falou do alvo principal da igreja, que é o de alcançar almas, para o
reino de Deus. Falou sobre o grande objetivo que é o trabalho de missões e a necessidade de que
todos obreiros e pastores tenham uma visão ampla no seu ministério.
2 – OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E ADMINSTRATIVAS
O Presidente Nacional Pastor Hélio Gomes de Almeida, falou da necessidade do pastor ou obreiro
permanecer em sintonia com as obrigações administrativas e financeiras do ministério, enfatiza-se
também o cuidado em observar as informações veiculadas pelas circulares expedidas pela direção
nacional.
3 – UNIÃO DA JUVENTUDE APOSTÓLICA – UJAP
O Evangelista Samuel Fagundes foi consagrado como o novo Presidente nacional da UJAP. Dadalhe a palavra, confirmou que, o Congresso Nacional da UJAP será realizado em Campinas, ficando
definida a data para os dias 31/07 e 01/08. Enfatiza-se que os pastores estimulem a participação de
suas igrejas neste evento de Nível Nacional. Apresentou uma ficha para cadastramento de jovens da
UJAP em todo o Brasil, objetivando um trabalho entre os jovens, através dos líderes de todas as
igrejas. A ficha objetiva ainda a participação no Congresso da UJAP, em Campinas – SP.
4 – MINISTÉRIO DE PUBLICAÇÃO E APOIO ECLESIÁSTICO
Pastor Gilmar de Carvalho, liderando este departamento, usou da palavra e foi apresentada pelo
Ministério de Publicações e Apoio Eclesiástico, um protótipo da revista que será utilizada na EBD
da igreja em todo o Brasil, após sua última revisão pela Diretoria Nacional será checado a
quantidade necessária para cada região e serão feita tiragem sob encomenda e enviada para todas as
regiões no Brasil.
5 – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
5.1 – Os Superintendentes deverão informar todas as alterações que por ventura ocorram com o
quadro de pastores e obreiros de suas áreas, tais como saídas e promoções que ocorram em
Conferência, para manter atualizado o Banco de Dados Nacional.
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5.2 – Deverão também enviar informações de todas as igrejas sob suas superintendências constando
endereço atualizado além de cargo e nome dos dirigentes. O objetivo é que possamos ter uma
informação atualizada sobre as nossas igrejas nos diversos Estados do Brasil.
5.3 – Todos os novos obreiros precisam assinar o termo de adesão ao serviço voluntário e preencher
a ficha de cadastro que deverão ser enviados ao 1º Secretário Nacional (material disponível no site
da igreja: www.igrea.org.br).
5.4 – Pendências com a taxa anual administrativa, com dados cadastrais, bem como fotos sem
gravata e não atualizadas, impedirão o recebimento das credenciais. Todas as pendências deverão
ser resolvidas até 15 de julho de 2010.
6 – PRESENÇA DE PASTORES E OBREIROS NA CONFERÊNCIA NACIONAL
Fica estabelecido que é imprescindível a presença de todos os pastores e obreiros de nível nacional
nas Conferências Nacionais da Igreja. A impossibilidade de estar presente deverá ser justificada
através de carta para o 1º Secretário Nacional.
7 – CNPJ DE FILIAIS
Todos os Superintendentes deverão enviar para o Bispo Claudinir Gonçalves de Lima, os endereços
completos das igrejas que possuem sede própria para que sejam emitidos os CNPJ de filiais (quem
ainda não possui). Ressalta-se que nenhuma igreja poderá tirar seu próprio CNPJ pois esta
administração da igreja é centralizada e todas as ações administrativas cabíveis, relativas ao CNPJ,
são geradas a partir da Igreja Sede em Campinas. Enviar para: Caixa Postal 375, CEP: 13012.970,
Campinas-SP.
Obs: Enviar imediatamente, pois será um só processo para liberação do CNPJ para todas igrejas.

A todo o povo apostólico, agradecemos pela atenção, apreço e compreensão, a Diretoria Nacional.

Pastor Hélio Gomes de Almeida
Presidente Nacional

