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ESTATUTO DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM  CANTAGALO. 

(1ª Alteração total, que passa a ter o seguinte). 

CAPITULO I 

DO NOME – SEDE – FINALIDADES 

Seção I 
Do Nome 

 

Art. 1º  - A igreja terá seu nome de Igreja Evangélica Assembleia de Deus em 
Cantagalo , consoante em 24 de setembro de 2001  o Estatuto foi Protocolado sob o 
nº 2.455 às fls. 146 do livro n.º  1 – A e registrado nº 379, às fls. 080vº do livro A  - 1, 
no Cartório do 2º Oficio de Registro Civil de Pesso as Jurídicas de Cantagalo, 
Estado do Rio de Janeiro, localizada à Praça João X XIII, nº 256 – Edifício do Fórum 
– Centro – CEP 28,500 – 000,  funcionando em sua sede provisória, situada à Rua 1º de 
Maio, Nº 01, esquina com a Rua Azer Ribeiro, Bairro São José, Cantagalo, RJ, fundada 
em 12 de setembro de 2001,  sob nº do CNPJ 04.699.069/0001-06 é uma Organização 
Religiosa, sem fins lucrativos, de duração por tempo indeterminado, e número ilimitado 
de membros onde terá o seu foro na cidade Cantagalo, RJ, tendo por finalidade principal 
promover a união, a disciplina e o intercâmbio entre seus membros e congregados. 

Art. 2º  - A Igreja Evangélica Assembleia de Deus  em Cantagalo , tem como seu 
fundador o Pastor Jonas do Espirito Santo. 

Parágrafo único –  A igreja tem como fundamento os princípios doutrinários da palavra 
de Deus, á Bíblia Sagrada. 

Seção II 
Da Sede 

 
Art. 3º  - A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cantagalo , tem sede e foro na 
cidade na cidade de Cantagalo, Rio de Janeiro, podendo abrir filiais em todo território 
nacional e exterior, desde que não transgrida os princípios estabelecidos pela 
Convenção Fraternal de Ministros das Assembleias de  Deus do Estado do Espirito 
Santo e Outros - CONFRATERES e a Convenção Geral da s Assembleias de Deus 
no Brasil – CGADB.  

Art. 4º -  A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cantagalo , aceita as doutrinas 
pentecostais dos apóstolos, batismo em águas por imersão em nome do Pai do Filho e 
do Espirito Santo. 
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Seção III 
Das Finalidades 

Art. 5º -  A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cantagalo, tem suas finalidades: 

I – Expandir, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo; 

II – Estudar a Bíblia Sagrada; 

III – Reunir-se para cultuar a Deus e; 

IV – Tratar de todos os assuntos relacionados à sua funcionalidade; 

V – Enfatizar, encorajar e promover o Ministério Apostólico nos moldes do Novo 
Testamento e guardar a Doutrina ensinada por Jesus Cristo; 

VI – Assumir, dela participando ativamente, à responsabilidade da concretização da 
grande comissão do Senhor Jesus Cristo; 

VII – Proclamar a unidade e a fraternização entre os membros do corpo de Cristo, 
promovendo intercambio com igrejas coirmãs; 

VIII – Dar toda assistência que lhe seja possível, tanto espiritual e material às Filiais, 
bem como às pessoas da comunidade onde elas existirem, bem com as demais que 
venham ser organizadas enquanto igreja existir; 

IX – Promover a educação e desenvolver a cultura; 

X – Promover amparo social da coletividade junto à comunidade em que está inserida, e 
programas de assistências religiosas, educacionais e de saúde; 

XI – Prestar Assistência às viúvas e órfãos desamparados, dentro de suas 
possibilidades; 

XII – Consagrar obreiros como Auxiliar, Diácono, Diaconisas e Presbíteros; 

XIII – Providenciar todos meios de comunicação ao alcance para que os seus objetivos 
acima explícitos sejam plenamente alcançados. 

Art. 6º -  A igreja tem personalidade jurídica distinta de seus membros, os quais não 
respondem solidaria ou subsidiariamente pelas obrigações assumidas em nome da 
mesma. 

Art. 7º -  A igreja tem como missão fundamental a salvação das almas, e a edificação e o 
crescimento espiritual de seus membros através: 

I – Da pregação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo; 

II – Do ensino dos princípios doutrinários da palavra de Deus; 

III – Da comunhão fraternal que estimule o senso de unidade para o serviço do Senhor e 
ajuda mutua; 
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IV – Do treinamento para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério; 

V – Dos serviços cristãos a serem exercidos de modo prático por todos os membros da 
igreja. 

Art. 8º - Em Assembleia Geral ficam sujeitos as penas de admoestação ou desligamento 
do quadro social da igreja, os membros que: 

a) – Procedam na vida publica eclesiástica ou popular, contrarias a moral do santo 
evangelho; 

b) – Desrespeitarem os membros irmãos com atos difamatórios; 
c) – Abandonarem ou difamarem membros desta; 
d) – Infringirem as leis e o presente estatuto; 
e) – Os que sem motivo justificado, faltarem a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 06 

(seis) alternadas da igreja. 

CAPITULO II 

DO MEMBRO – DIREITOS – DEVERES – DESLIGAMENTO. 

Seção I 
Do Membro 

Art. 9º -  A igreja compõe-se de pessoas de ambos os sexos, de qualquer nacionalidade, 
realmente convertidas, batizadas por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espirito 
Santo, com bom testemunho publico, que se submetam voluntariamente aos ensinos da 
palavra de Deus, que aceitam as doutrinas e que voluntariamente a ela queiram 
pertencer e sejam aceitas em da Assembleia Geral Ordinária, por maioria dos membros 
presentes. 

Art. 10º -  Constituem condições indispensáveis para a admissão de membro: 

I – Ter situação civil regularizada diante das leis do país, desde que essa não contradiga 
a palavra de Deus; 

II – Declarar submissão à palavra de Deus, ao pastor da igreja e aos costumes da igreja; 

III – Crer no batismo com Espirito Santo, de acordo com que ensina a palavra de Deus; 

IV – Não pertencer à sociedade secreta, filosófica ou à entidade que não se pautam na 
sã doutrina da palavra de Deus, com exceção trabalhista; 

V – A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cantagalo, não batizara e nem 
registrará no seu rol de membro pessoas com união civil do mesmo sexo, por ser 
contraria a bíblia sagrada. 

 
Seção III 

Dos Direitos 
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Art.11 –  São direitos dos membros: 

I – Participar de todos os cultos e reuniões da igreja; 

II – Participar em todos os serviços e atividades da igreja; 

III – Exercer cargo pertinente na administração espiritual e material da igreja e entidades 
vinculadas, com indicação da Mesa Diretora com aprovação em Assembleia Geral 
Ordinária; 

IV – Transferir-se para outra igreja coirmã, levando a sua carta de mudança desde que 
não seja no mesmo Bairro; 

Parágrafo único  – Em caso de transferência para outra denominação ou coirmã só 
poderá ser fornecida carta de recomendação em caso de mudança para outro bairro ou 
município ou a critério do pastor da igreja. 

Seção IV 
Deveres 

Art. 12 –  São deveres do membro:  

I – Cultivar o devocional, individual e em família; 

II – Examinar cuidadosamente a bíblia sagrada; 

III – Frequentar os Cultos Públicos, Culto de Ensinamento, Escola Dominical e de 
Oração, Seminários, Conferencias e Festas de Departamentos; 

IV – Participar da Santa Ceia do Senhor; 

V – Submissão à palavra de Deus, ao pastor da igreja e os costumes da igreja; 

VI – Ser fiel nos dízimos e nas ofertas; 

VII – Fazer evangelismo pessoal conforme a ordenança do Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Parágrafo único: O membro contribuirá na forma bíblica com dízimos e ofertas alçadas 
e voluntarias para a manutenção da igreja no cumprimento de seu objetivo fundamental. 

Seção V 
Do Desligamento 

Art. 13 - O membro da igreja poderá ser desligado quando: 

I – Não obedecer às doutrinas da palavra de Deus; 

II – Comprometer o testemunho público do evangelho; 

III – Praticar ato lesivo na administração da igreja; 
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IV – Abandonar os cultos e a Santa Ceia do Senhor por mais de 06 (seis) meses, 
esgotados os recursos de visita e aconselhamento pastoral. 

V – Infidelidade conjugal; 

VI – Pratica de homossexualismo; 

VII – Bebidas alcoólicas, entorpecentes; 

VIII – Pedofilia; 

IX – Prostituição; 

X – Jogos de asar.  

Art. 14 –  Perderá a condição de membro aquele que solicitar a sua saída, aquele que a 
igreja em Assembleia Geral decidir desligar ou caso de falecimento. 

Art. 15 –  A reconciliação de membro desligado só será possível depois de ele 
demonstrar arrependimento e será recebido em Assembleia Geral Ordinária. 

Art. 16 –  O membro desligado ou transferido para outra igreja ou outra entidade 
religiosa, perderá todos os seus direitos e privilégios da igreja. 

Art. 17 –  Membro desligado em outras igrejas que adotem o batismo por imersão e a 
mesma sã doutrina bíblica, poderá se reconciliar, desde que demonstre arrependimento 
e sinais evidentes de sua conversão sendo aceito como membro em Assembleia Geral 
Ordinária, por aclamação a critério da Igreja, verificados os antecedentes que deram 
motivo do desligamento na igreja de origem. 

Art. 18 – O membro desligado terá direito de defesa junto a Assembleia Geral, órgão 
soberano da instituição, e que terá amplos e gerais poderes para substituir, exonerar ou 
desligar qualquer membro e/ou dirigente da Igreja Sede e/ou Filiais. O membro 
desligado perderá, definitivamente, todos os direitos e privilégios perante a igreja, se o 
desligamento for acatado em Assembleia Geral. O desligamento poderá ser por 
quaisquer dos motivos previstos no artigo 8º deste Estatuto, julgados nocivos à vida da 
igreja e exposto à Assembleia Geral. 

CAPÍTULO III 

DO CORPO DE OBREIRO – CONSAGRAÇÃO – COMPETÊNCIA. 

Seção I 
Do Corpo de Obreiro.  

Art. 19 –  A igreja terá um pastor, que será o presidente da Igreja e da Mesa de Diretoria, 
e, quando necessário para auxilia-lo, pastores e evangelistas (filiados as convenção 
estadual CONFRATERES e convenção geral CGADB ), auxiliar de trabalho, diáconos, 
diaconisas e presbíteros. 
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Seção II 
Da Consagração 

Art. 20 – Para atender as necessidades ministeriais, a igreja através de seu Pastor 
Presidente indicará para consagração, ao ministério ou convenção a que estiverem 
vinculados, homens comprovadamente vocacionados para serem consagrados para o 
ministério da palavra de acordo com o que ordena a palavra de Deus. 

Art. 21 –  Para atender as necessidades dos serviços, por intermédio do ministério local, 
o Pastor Presidente consagrará presbíteros, diáconos, diaconisas e auxiliares de 
trabalho, de acordo com a palavra de Deus e Estatuto e Regimento Interno da Igreja. 

Parágrafo único: Os pastores e evangelistas serão consagrados na convenção 
CONFRATERES, obedecendo ao critério estatutário da mesma e da Igreja. 

Art. 22 –  Ministros auxiliares, presbíteros, diáconos e diaconisas, reunidos sob a 
presidência do pastor presidente compõem o ministério da igreja. 

Art. 23 –  O ministério é um órgão de caráter consultivo e tem como missão principal 
auxiliar o pastor presidente na direção espiritual e material (quando possível) da igreja, 
de conformidade com o Estatuto e Regimento da igreja e a Bíblia Sagrada. 

 
Seção III 

Da Competência 

Art. 24 –  Ao ministério compete: 

I – Reunir-se mensalmente sob a presidência do Pastor Presidente da Igreja Sede; 

II – Opinar sobre a indicação de candidato a presbitério, diaconato, diaconisa, auxiliar de 
trabalho e ministros; 

III – Opinar sobre o recebimento e/ou reconhecimento de diáconos, diaconisas, 
presbíteros e ministros provenientes de outras igrejas ou ministérios; 

IV – Opinar sobre a expansão da igreja e de entidades vinculadas; 

V – Opinar sobre o envio de missionários e evangelistas e outros obreiros; 

VI – Examinar e opinar nas questões relativas a membros e obreiros que se divorciarem; 

VII – Aprovar a previsão orçamentária anual da igreja a ser encaminhada à Assembleia 
Geral; 

VIII – Examinar e opinar sobre assuntos apresentados pelo pastor presidente e outros 
obreiros da igreja; 

IX – Analisar a indicação à Mesa Diretoria ou Comissão de Contas. 

Art. 25 –  As reuniões serão registradas em livros de atas próprios ou equivalentes. 
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Art. 26 –  É indispensável que qualquer membro do ministério: 

I – Seja dizimista fiel; 

II – Tenha boa reputação na família e comunidade onde vive e serve; 

III – Seja aluno assíduo da Escola Dominical; 

IV – Ser fiel a igreja e ao seu Pastor Presidente; 

V – Compreensivo, aconselhador, visitador ao fraco e doente físico e espiritualmente, 
amoroso com os irmãos da igreja; 

VI – Não caluniador e perseguidor.   

Art. 27 –  O Pastor presidente, pastores auxiliares, evangelista, diácono, diaconisa, 
presbitério só perderão seu mandato: 

I – Por renúncia; 

II – Por falta grave devidamente comprovada; 

III – Pelo exercício de atividades político-partidárias; 

IV – Por não cumprimento da doutrina da bíblia sagrada; 

V – Em caso de falecimento; 

VI – Infidelidade conjugal. 

CAPÍTULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO. 

Art. 28 –  A igreja será administrada pelos seguintes órgãos: 

I – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; 

II – Mesa Diretora; 

Art. 29 – As Assembleias Gerais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em 
Cantagalo  serão sempre constituídas de todos os seus membros que não estejam 
sofrendo restrições de seus direitos na forma prevista neste Estatuto, é o órgão máximo 
e soberano de decisões, com poderes para resolver quaisquer negócios sociais, decidir, 
aprovar, reprovar, ratificar ou retificar os atos de seus interesses realizados por 
quaisquer de seus órgãos. 

Art. 30 –  A Convocação far-se-á sempre através de Edital de Convocação , 
encaminhado para todos os seus membros e afixado no mural dos templos sede e filiais, 
com um prazo mínimo de trinta dias  e máximo de sessenta dias  de antecedência 
quando se tratar de AGO, e até trinta dias  para AGE, e conterá o período, local de sua 
realização e a pauta das matérias a serem apreciadas. 
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Art. 31 –  O “quórum”  para as Assembleias Gerais será de metade mais um dos seus 
membros, em primeira convocação, e de qualquer quantidade em segunda convocação 
– trinta minutos  após, sendo as decisões tomadas pela maioria simples dos votos dos 
membros presentes, deste Estatuto. 

Art. 32 –  A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano em todo o 
mês de janeiro e extraordinariamente sempre que houver necessidade, convocada pelo 
Pastor Presidente da Igreja. 

Art. 33 –  Constituem decisões soberanas da Assembleia Geral:  

I – Escolher o pastor da igreja; 

II – Aprovar a indicação de membros á Mesa Diretora indicados pelo pastor; 

III – Filiar-se ou desmembrar-se de convenção ou ministérios; 

IV – Reformar este Estatuto, total ou parcialmente, mediante proposta da Mesa Diretora 
e parecer do ministério; 

V – Aprovar a indicação de candidatos ao diaconato, presbitério e ministério; 

VI – Aprovar ou rejeitar proposta orçamentária anual e as prestações de contas da Mesa 
Diretora, mediante parecer da Comissão de Contas; 

VII – Receber ou desligar membros; 

VIII – Dar autonomia administrativa e espiritual às filiais e ao membros; 

IX – Resolver os casos omissos deste Estatuto; 

X – As decisões e deliberações tomadas pela Assembleia Geral não poderão ser 
alteradas ou anuladas senão por outra Assembleia Geral de sanção, previamente 
convocada na forma deste Estatuto. 

Art. 34 –  A Mesa Diretora é o órgão executivo da administraçã o e compõem-se dos 
seguintes cargos: 

I – Presidente; 

II – Vice-Presidente; 

III – Primeiro Secretário; 

IV – Segundo Secretário; 

V – Primeiro Tesoureiro; 

VI – Segundo Tesoureiro; 

VII – Diretor de Patrimônio; 
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VIII – Comissão de Contas. 

Art. 35 –  O presidente da igreja será sempre o seu pastor titular. 

Parágrafo único  – O presidente terá seu mandato enquanto cumprir a sã doutrina e 
satisfizer a vontade da Igreja, conforme Art. 27 e incisos . 

Art. 36 –  Os demais membros da Mesa Diretora terão mandato de 02 (dois)  anos, 
podendo ser reconduzidos aos cargos. 

Parágrafo único  – Os membros da Mesa Diretora não serão remunerados pelo 
exercício de suas funções, somente o pastor presidente receberá vencimento pela sua 
função, ou se tratado em ministério os dirigentes de Filiais, regulamentadas em 
Assembleia Geral Ordinária. 

Art. 37 – Compete à Mesa Diretoria, além de outras atribuições previstas neste 
Estatuto: 

I – Cumprir e fazer cumprir as normas deste Estatuto e Regimento Interno, as 
deliberações da Assembleia Geral e as suas próprias; 

II – Resolver qualquer assunto urgente e de magno interesse da igreja, inclusive os 
casos omissos neste Estatuto, submetendo-os imediatamente à apreciação do ministério 
e da Assembleia Geral; 

III – Administrar a igreja no seu aspecto material promovendo o seu crescimento e 
defendendo os seus interesses; 

IV – Prestar conta de seus atos em Assembleia Geral, e esclarecimentos solicitados pelo 
ministério. 

Art. 38 –  Compete ao Pastor Presidente da Igreja:  

I – Exercer a administração geral; 

II – Convocar e presidir as Assembleias Gerais, as reuniões da Mesa Diretora e do 
ministério; 

III – Representar a igreja ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; 

IV – Assinar, com o Tesoureiro, cheques, documentos de compras, de vendas, 
hipotecas e outras transações financeiras; 

V – Autorizar pagamento de despesas; 

VI – Assinar, com o Secretário, as atas aprovadas e outros documentos. 

§ 1º – A orientação espiritual da igreja, a direção do culto, bem como a direção 
administrativa, caberá ao presidente que poderá receber sustento pastoral pelo exercício 
deste ministério. 
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Art. 39 – No caso de vagar-se o pastorado compete ao vice – presidente da igreja junto 
com o ministério, e após um período regular de 30 (trinta dias),  convocar uma 
Assembleia Geral para escolha de novo pastor presidente, que se enquadre nos 
requisitos bíblicos e estatuários da igreja e da convenção estadual e nacional. 

Art. 40 – Em caso de falta de entendimento e desordem, a igreja através de seu 
ministério, nomeara um obreiro que pedira via oficio a presença do presidente ou de 
outro representante da Mesa Diretora da convenção CONFRATERES, para intervenção 
por um período de tempo limitado, até que sejam solucionados os problemas. 

§ 1º – A igreja devera arcar com todas as despesas ou remuneração, aprovado em 
Assembleia Geral ao pastor interventor. 

Art. 41 –  Compete ao Vice-Presidente:  

I – Substituir o Presidente em seus impedimentos, exercendo todas as funções deste; 

II – Auxiliar o Presidente em todos os trabalhos e atividades da igreja, e em caso de 
vacância, até que seja feita Assembleia Geral para a indicação ou eleição e posse. 

Paragrafo único  – O cargo de Vice-Presidente será sempre exercido por ministros. Na 
ausência ou impedimento de ministro, poderá ser um Presbítero. 

Art. 42 –  Compete ao Primeiro Secretario: 

I – Encarregar-se do expediente da Secretaria; 

II – Redigir, Lavrar em livro próprio e assinar as atas de todas as Assembleias da Igreja 
junto com o Presidente; 

III – Organizar e manter em ordem a documentação administrativa e atender a toda 
correspondência, sob o visto do Presidente; 

IV – Executar outros serviços na secretaria mantendo em dia e ordem o rol de membros 
da igreja, livros de cerimônias, arquivos e demais documentos da secretaria. 

Art. 43 –  Compete ao Segundo Secretario: 

I – Substituir o Primeiro Secretário em sua falta ou em seus eventuais impedimentos; 

II – Assumir o resto do mandato em caso de vacância até seu término. 

Art. 44 –  Compete ao Primeiro Tesoureiro: 

I – Receber, guardar ou depositar em bancos, os valores da igreja; 

II – Receber dízimos, ofertas e outras entradas financeiras; 

III – Fazer os registros em livros próprios, ou supervisionar sua execução; 

IV – Realizar os pagamentos autorizados pelo Presidente; 
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V – Manter em dia todas as obrigações legais da igreja, responsabilizando-se pelo 
recebimento, escrituração e contabilização dos valores da igreja, apresentando relatórios 
circunstanciados, bem como balanço anual do movimento financeiro da igreja; 

VI – Assinar cheques e outros documentos de responsabilidade financeira em conjunto 
com o Presidente; 

VII – Abrir, movimentar e encerrar, sob a autorização do Presidente, contas correntes 
bancárias em nome da igreja, assinando conjuntamente, os respectivos documentos 
financeiros; 

VIII – Ter em boa ordem e sob guarda os documentos de propriedade da igreja. 

Art. 45 –  Compete ao Segundo Tesoureiro: 

I – Substituir o Primeiro Tesoureiro em sua falta ou em seus eventuais impedimentos; 

II – Assumir o resto do mandato em caso de vacância até seu término. 

Art. 46 –  Compete ao Diretor de Patrimônio:  

I – Ter sob sua guarda e mantê-lo escriturado e em dia, o livro de registro dos bens 
móveis e imóveis da igreja; 

II – Zelar pela boa conservação do patrimônio da igreja; 

III – Ajudar na aquisição de móveis e utensílios; 

IV – Ajudar o Presidente na supervisão de construções ou reformas de imóveis da igreja; 

V – Fazer coleta de preços e outros serviços necessários e pertinentes. 

Art. 47 –  A Comissão de Contas compõe-se de 03 (três) membros efetivos e respectivos 
suplentes, eleitos em Assembleia Geral Ordinária, por período igual ao da Diretoria e na 
mesma ocasião. 

Art. 48 –  Compete a Comissão de Contas: 

I – Dar parecer sobre o relatório anual da Mesa Diretora, os balanços gerais, 
demonstrativos da conta de resultado e fiscalizar as receitas financeiras da igreja e 
assinar os respectivos relatórios. 

Art. 49 –  Conforme Art. 36º paragrafo único , os componentes da Mesa Diretora e da 
Comissão de Contas exercerão seus mandatos voluntária e gratuitamente. 

CAPÍTULO V 

DO PATRIMÔNIO E RECEITAS 

Art. 50 –  Constituem patrimônios da igreja Sede: 

I – Os dízimos e ofertas voluntárias de seus membros; 
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II – As doações e legados registrados em nome da igreja; 

III – Os bens móveis e imóveis adquiridos por compra ou doações; 

IV – Ofertas de quaisquer outras pessoas; 

V – Doações dos órgãos públicos, federal, estadual e municipal; 

VI – Rendas eventuais. 

Art. 51 –  A administração do patrimônio da igreja compete à Mesa Diretora, que o 
empregará somente para atender os objetivos da mesma. 

Art. 52 –  Em caso de dissolução da igreja, depois de liquidados o compromisso, a 
Assembleia Geral, resolverá quanto ao destino dos bens remanescentes, exceto aqueles 
cujas certidões de doação ou legado determinem destino específico. 

Art. 53 –  Os bens, direitos e receitas da igreja só poderão ser utilizados para a 
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos e, será obrigatoriamente desvinculada 
dos bens dos membros da Mesa Diretora e do ministério. 

Art. 54 –  Os membros não participam do patrimônio da igreja. 

Art. 55 –  As verbas destinadas à igreja poderão ser encaminhadas à Mesa Diretora ou 
depositadas diretamente em sua conta bancária. 

Art. 56 –  O Patrimônio da igreja só poderá ser aplicado na consecução dos seus fins 
dentro do território nacional. 

Art. 57 –  A aquisição ou alienação de bens patrimoniais só poderá ser decidida “ad 
referendum” das Assembleias Gerais de membros presentes. 

Art. 58 –  Os membros da Mesa Diretora são pessoalmente responsáveis pelos atos 
praticados com violação deste Estatuto e respondem civil e penalmente pela má 
aplicação dos recursos financeiros e matérias da igreja. 

Paragrafo único: Se o doador, for casado ou estiver com alguma sociedade, com o 
objeto a ser doado só será permitida a mesma após documento, concordando em 
ambas as partes a doação. 

CAPÍTULO VI 

DOS OFICIAIS DA IGREJA 

Art. 59 –  São considerados oficiais da igreja os membros que exercerem cargos tais 
como: 

I – Superintendente; 

II – Diretores de departamentos; 
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III – Secretários de Escola Dominical; 

IV – Dirigentes Musicais; 

V – Auxiliares de Trabalho; 

VI – Professores de Escolas Dominicais; 

VII – Assistentes Sociais; 

VIII – Líderes de Jovens; 

IX – Líderes de Grupos Familiares; 

X – Dirigentes do Círculo de Oração, e outros que a Assembleia designar. 

Parágrafo único  – As atribuições dos oficiais da igreja serão especificadas em 
regimento interno. 

CAPÍTULO VII 

DA FILIAL 

Art. 60 –  Entende-se por Filial, o trabalho regular com imóvel próprio ou alugado, dirigido 
por obreiros da igreja. 

Art. 61 –  A Igreja Sede manterá a Filial, quantas puder criar, as quais guardarão os 
princípios doutrinários, normas e costumes da Igreja Sede. 

Art. 62 – A Filial tem seu movimento evangelístico e financeiro controlado pela Igreja 
Sede, e sua arrecadação deve ser encaminhada mensalmente à tesouraria até o dia 5 
(cinco) do mês subsequente, acompanhada de relatório financeiro. 

§ 1º – A Igreja Sede, a critério do Presidente, poderá liberar receita de uma Filial em 
casos específicos, como construção ou compra de bens móveis e imóveis. 

§ 2º – Todos os patrimônios, móveis, imóveis, objetos será de propriedade Igreja Sede e 
será registrada em livro de patrimônio.  

Art. 63 –  A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cantagalo, não  emancipara filiais. 

 

CAPITULO VIII 

DOS DIRIGENTES DE FILIAIS. 

Art. 64 –  O Dirigente da filial será indicado pela Mesa Diretora e aprovada em 
Assembleia Geral da igreja e empossado em Assembleia Geral Ordinária. 

Art. 65 – O Dirigente deve bom testemunho e conduta. 
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Art. 66 – Terá um mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido ao cargo com 
aprovação da Mesa Diretora, aprovado em Assembleia Geral Ordinária. 

Art. 67 – O Dirigente deverá prestar relatórios financeiros (Tesoureiro) e de secretaria 
(Secretario), mensalmente. 

Paragrafo único: O Dirigente poderá ter um sustento, desde que aprovado e 
regulamentado em Assembleia Geral.  

CAPITULO IX. 

DAS ORDENANÇAS 

Art. 68 –  São duas as ordenanças obedecidas pela Igreja, de acordo com a Palavra de 
Deus: 

I – A Bíblia Sagrada; 

II – O Batismo e a Santa Ceia do Senhor; 

Art. 69 –  O Batismo é por imersão, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. 

§ 1º – O Batismo e a Santa Ceia serão ministrados por um ministro, e em casos 
excepcionais, por um presbítero, em batistério ou outro local previamente escolhido. 

§ 2º – Os candidatos serão examinados pelo pastor ou dirigentes de filiais, aprovados 
pela igreja, de preferencia depois de passarem por discipulado. 

§ 3º – A época da realização do batismo dependera unicamente do Pastor da Igreja. 

§ 4º – Não será permitido o batismo de menores de 18 (dezoito) anos sem autorização 
por escrito do pai, mãe ou responsável. 

§ 5 – Só batizara o menor a partir de 16 (dezesseis) anos, com autorização por escrito 
do pai, mãe ou responsável. 

Art. 70 –  A Santa Ceia do Senhor será ministrada de acordo com a palavra de Deus por 
ministro ou presbítero, e em dias e horários estabelecidos pela igreja. 

Paragrafo único:  Só participam da Santa Ceia os membros em plena comunhão com 
Cristo e a igreja, ou ambos de outras igrejas coirmãs. 

CAPITULO X. 

DA MANUTENÇÃO PASTORAL 

Art. 71 –  A igreja deverá manter seu pastor presidente que se dedique ao serviço da 
igreja em tempo integral de um teto salarial, ajuda de alimentação, transporte, plano de 
saúde, funerário e outros benefícios indispensáveis sem, entretanto criar vínculo 
empregatício.  
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§1º – A aprovação do teto salarial deverá constar em ata a ser lavrada em Assembleia 
Geral Ordinária; 

§ 2º – A Igreja deverá sempre cumprir as regulamentações em Assembleias Gerais e 
seu Estatuto e Regimento Interno em vigor. 

Art. 72 –  Quando o Presidente da Igreja for jubilado, receberá sua ajuda de custo em 
seu valor total, e quando de seu falecimento, sua esposa receberá 50% (cinquenta por 
cento). 

CAPÍTULO XI. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 73 –  Os membros não respondem nem mesmo subsidiariamente pelas obrigações 
da igreja, nem a igreja responde por quaisquer obrigações contraídas por seus 
membros. 

Art. 74 –  O Presidente da Igreja é o responsável maior pelo seu bom desempenho e 
deve empenhar todos os esforços possíveis de modo que a igreja cumpra sua real 
finalidade, sem desvirtuamento em beneficio dos membros. 

Art. 75 –  Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos por decisão da Mesa 
Diretora com a anuência do Pastor da Igreja e da Assembleia Geral. 

Art. 76 –  O presente Estatuto foi aprovado com as atualizações necessárias, em 
Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 07 de janeiro de 2012 , na Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus em Cantagalo, RJ,  ficando revogado o Estatuto 
anterior datado de 24 de setembro de 2001,  e disposições em contrário, e passa a 
vigorar a partir da presente data, após o registro do Cartório das Pessoas Jurídicas de 
Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro. 

Cantagalo, RJ, 07 de janeiro de 2012. 
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