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CIRCULAR

001/2015

LEVAMOS AO CONHECIMENTO DOS PASTORES, OBREIROS, IRMÃOS E DEMAIS INTERESSADOS, ASSUNTOS TRATADOS E
DELIBERAÇÕES DO CONCÍLIO NACIONAL, DA REUNIÃO REALIZADA EM SUMARÉ-SP, NO DIA 01 DE MAIO DE 2015

1. INAUGURAÇÃO DA SEDE DA IGREJA NOS ESTADOS UNIDOS:
No dia 28 de junho de 2015 o Bispo Claudinir estará nos Estados Unidos para oficializar a posse do Pastor
Samuel Fagundes. Convocamos todos a estarem orando para que o Senhor abençoe a obra que está sendo
inaugurada.
3. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE - MODELO:
Fica estabelecido que comitivas em deslocamento entre nossas igrejas, eventos e demais, deverão utilizar-se
de uma DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PADRÃO que visa deixar claro que a responsabilidade,
custos e outros, ficam a cargo dos organizadores da respectiva comitiva, conforme modelo no site.
4. CARTA DE APRESENTAÇÃO:
Está disponível no site da igreja o modelo de CARTA DE APRESENTAÇÃO que deverá ser utilizada e
entregue aos membros, pastores e obreiros quando se deslocarem por onde quer que forem. Também
conforme modelo no site.
5. PRESENÇA DE PASTORES E OBREIROS NA CONFERÊNCIA NACIONAL E REPRESENTAÇÃO DAS
SUPERINTENDÊNCIAS:
5.1 Os pastores e obreiros de nível nacional deverão empenhar-se em participar de nossos principais eventos
nacionais. A impossibilidade de estar presente deverá ser justificada através de ofício endereçado à Diretoria
Nacional da Igreja. Evite constrangimento administrativo, primeiramente para o seu superintendente.
5.2 Os Superintendentes Regionais deverão, na impossibilidade de estarem presentes, nomear e enviar
representante de suas respectivas regiões, para que estas se façam representar nos nossos principais
eventos de nível nacional. A ausência e falta dessas respectivas providências,

expõe a localidade, a

possíveis interferência da direção nacional.
6. ANUIDADE - TAXA DA SECRETARIA NACIONAL
6.1 A anuidade dos ministros de nível nacional foi reajustada para o valor de R$ 30,00 (trinta reais).
6.2 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 e a emissão
das credenciais.
6.3 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
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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.
7. PIA - PACTO IRREVOGÁVEL ADMINISTRATIVO
A contribuição mensal do P.I.A (Pacto Irrevogável Administrativo) foi reajustado para R$ 5,00 (cinco reais). O
reajuste entrará em vigor à partir de julho e será apresentado no relatório entregue no início de agosto.
8. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FINANCEIROS
8.1 O envio dos relatórios financeiros mensais, das contribuições e das obrigações financeiras e
administrativas deverão ser feitas dentro das datas já estabelecidas, até o 5º dia de cada mês. Tais
procedimentos continuam criando dificuldades diversas para o sistema administrativo da nossa igreja devido
aos atrasos, faltas de envio e informações inconsistentes.
8.2 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 efetuados.
9. CONFERÊNCIA NACIONAL DA UFAP 2015.
A Conferência Nacional da UFAP será nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2015.
10. CONFERÊNCIA NACIONAL DE 2016
A CONFERÊNCIA NACIONAL de 2016 será realizada nos dias 15, 16 e 17 de Abril de 2016 em Sumaré-SP.
“ Apressei-me e não me detive”...Salmo 119:60.

02 de maio de 2015
A DIRETORIA NACIONAL

