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CIRCULAR 003 / 2009
AOS PASTORES, OBREIROS, IRMÃOS E DEMAIS INTERESSADOS, ALGUNS
ASSUNTOS ABORDADOS E DETERMINAÇÕES OU DECISÕES TOMADAS, POR
OCASIÃO DA CONVENÇÃO NACIONAL DA UFAP, EM CONCEIÇÃO DE MACABU-RJ,
NA REUNIÃO DO CONCÍLIO NACIONAL, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2009
01 – O líder espiritual nacional, bispo Claudinir Gonçalves de Lima apresentou e entregou
aos superintendentes presentes, para estudo, distribuição e utilização nas igrejas, uma quantidade
razoável do livro: A VERDADE BÍBLICA SOBRE O BATISMO EM NOME DE JESUS.
Falou sobre a permanente preocupação do ministério, da conscientização de que o batismo é
para salvação e não apenas ritual ou cumprimento litúrgico ou cerimonial.
Obs: Seria bom que todos superintendentes e dirigentes em todo Brasil, pudessem, o mais
rápido possível, entrar em contato com o bispo Claudinir e adquirir este livro,
visando aclarar este discernimento apostólico.
02 – No final da convenção, pastor Hélio comunicou que foi feita alteração na programação
anual de dois (02) eventos: CONGRESSO DA UJAP E CONVENÇÃO DA UFAP.
Doravante estes eventos serão realizados alternadamente, ou seja: Nos anos pares, 2010,
2012, 2014, etc. realizar-se-á, o CONGRESSO DA UJAP, nos meses de julho de cada ano.
Nos anos impares, 2011, 2013, 2015, etc., realizar-se-á, a CONVENÇÃO DA UFAP, nos
meses de outubro de cada ano. Preferencialmente, ambos em Campinas - São Paulo.
Permanece anualmente a CONFERÊNCIA NACIONAL, na semana santa e preferencial
no Rio de Janeiro.
Pleiteia-se com isso, que com apenas (2) dois eventos nacionais por ano, principalmente
O CONGRESSO DA UJAP e a CONVENÇÃO DA UFAP, quando realizados, possam realmente, se caracterizarem, pelas presenças, eventos nacionais, assim como a Conferência Nacional.
03 – Pastor Hélio comunicou que por medidas administrativas, a região do Rio Branco
no Acre, está temporariamente sem superintendente, até a conferência nacional, quando será
tratado o assunto. Todas as igrejas desta região, sem exceção estão ligadas diretamente a direção
nacional.
Amados pastores, obreiros e todo nosso povo. Agradecemos à todos pela atenção, carinho e
apreço, à direção desta igreja.
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