
ESTATUTO SOCIAL DA PRIMEIRA IGREJA EVANGELICA 

ASSEMBLÉIA DE DEUS EM MIGUEL COUTO 

CNPJ: 28.338.375/0001-72 

TERCEIRA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA 

Art. 1º - De conformidade com a Deliberação da Assembléia Geral Extraordinária 

reunida em 22 de julho de 2008, especialmente convocada para esse fim, conforme 

sua fundação, datada de 06 de fevereiro de 1967, com seus atos constitutivos 

devidamente registrados e arquivados junto ao Cartório do Registro Civil das Pessoas 

Jurí1icas — 3° Oficio de Nova Iguaçu, RJ, em 29 de Dezembro de 1993, sob o número 

de ordem 8.031, do Livro A-1, tendo sua sede própria na Rua Professora Erly El-Huaick 

Dapieve, nº 12, Miguel Couto, Município de Belford Roxo, RJ, CEP 26.150-420 fica o 

respectivo Estatuto sendo o mesmo consolidado nos seguintes termos: 

 

CAPÍTULO I 

DO NOME, SEDE. FORO, OBJETIVOS E VINCULACÃO. 

 

Art. 2° - A PRIMEIRA IGREJA- EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM 

MIGUEL COUTO com base jurídica na Constituição Federal e na Legislação Civil 

Brasileira, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 28.738.375/0001-72, foi fundada em 06 d 

Fevereiro de 1967, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados no 

Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas — 3° Oficio de Nova Iguaçu, em 29 de 

Dezembro de 1993, sob o n°. de Ordem 8031, do Livro A-1, pessoa Jurídica de direito 

privado e de natureza religiosa, sem fins econômicos, tendo por finalidade principal a 

propagação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, fundamentada na Bíblia 

Sagrada, prazo de duração por tempo indeterminado.  

§ 1° - A IGREJA a que se refere o caput tem foro na Cidade de Belford Roxo, tendo sua 

sede própria na Rua Prof. Erly El-Huaick Dapieve, n°. 12, Miguei Couto — no 

Município de Belford Roxo, RJ — CEP: 26 150-420 designando-se, doravante, 

também, corno Igreja MATRIZ ou, simplesmente, IGREJA. 

§ 2° - A IGREJA tem por objetivos:  

a) Celebrar culto a Deus Todo-Poderoso; 

b) Pregar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, fundando igrejas e congregações 

com fins idênticos aos seus; 

c) Discipular e batizar em água, por imersão, os novos convertidos; 

d) Promover e manter instituições de assistência social, educacional, cívico e cultural, 

através de obras sociais. 



Art. 3° — À IGREJA é a MATRIZ de suas Filiais, e de todas as demais Igrejas Filiadas 

e Congregações que tenha gerado ou que venha gerar, bem corno as respectivas 

Instituições.  

Art. 40 - A IGREJA está vinculada, por intermédio de seus ministros, à Convenção 

Estadual e à Convenção Geral das Assembléias de Deus do Brasil, tendo a Bíblia 

Sagrada como regra normativa de Fé e Governo, sendo, porém, autônoma em matéria 

administrativa e eclesiástica para resolver por si só qualquer questão interna ou externa, 

de ordem espiritual ou material. 

 

CAPÍTULO II 

DOS MEMBROS 

 

SECÃO I - DA ADMISSÃO DOS MEMBROS 

Art. 5° - São considerados membros da IGREJA os crentes em Nosso 

Senhor Jesus Cristo, de qualquer nacionalidade, sexo, raça, cor, condição social, com 

bom testemunho público, desde que recebidos pelo batismo em água, por imersão, por 

carta de mudança, reconciliação ou aclamação e que aceitem voluntariamente as 

doutrinas, a liturgia e a disciplina da IGREJA, conforme ensina a Bíblia Sagrada 

(Levítico 18.23 e 24 Mateus 28.19; Romanos 1.26-28; 6. 1-6; 1° Coríntios 6. 9 e 10;), e 

os requisitos estabelecidos no Regimento Interno. 

SEÇÃO II- DOS DIREITOS 

Art. 6° — São Direitos e Prerrogativas dos membros da IGREJA:  

I. Participar das atividades regulares, recebendo orientação e assistência espiritual; 

II. Votar e ser votado; 

III. Solicitar seu desligamento por escrito, desde que preencha os requisitos do 

Regimento Interno. 

SEÇÃO III - DOS DEVERES 

Art, 7° - São deveres dos membros contribuírem com ofertas e dízimos, em 

conformidade com a orientação bíblica e de acordo com as leis vigentes no país, para 

manutenção, conservação e ampliação do patrimônio da IGREJA, bem como de suas 

instituições, e os constantes no Regimento Interno. 

Parágrafo único - As contribuições, dízimos e ofertas referidas no “caput” deste artigo 

não constituem direito a quota ou fração ideal do patrimônio da IGREJA e de suas 

Instituições para qualquer de seus membros. 



SEÇÃO IV - DA DISCIPLINA E DO DESLIGAMENTO 

Art. 8° - 0 membro poderá perder tal condição, após procedimento disciplinar e outros, 

quando: 

I. Incorrer em ato anti-bíblico de acordo com o Regimento Interno. 

II. Proceder desordenadamente, desonrando o nome de Jesus Cristo ou normas da 

IGREJA, contrariando os ensinos da Bíblia, de acordo com o Regimento Interno. 

§ 1° - Além do previsto na situação resultante de procedimento disciplinar, o membro 

será desligado quando: 

a) Falecer, 

b) Transferência por carta de mudança; 

c) Por solicitação do seu desligamento; 

§ 2° - Os membros desligados ativos ou inativos bem como respectivos herdeiros não 

poderão reclamar a devolução de contribuições que a qualquer título tenham feito para a 

IGREJA. 

 

CAPITULO III 

 

SECÃO I - DA ORGANIZAÇÃO DA IGREJA 

Art. 9º - A organização da IGREJA compoê-se de MATRIZ, Igrejas Filiadas, Filiais, 

Congregações e Instituições, que receberão o nome do local onde se encontram, 

conforme normatização constante no Regimento Interno. 

Art. 10 - A Igreja MATRIZ atuará, também nas áreas Social, Educacional, Missionária, 

e Instituições que se regerão por Estatuto próprio os quais não poderão contrariar os 

termos nem o espírito deste Estatuto. 

Parágrafo único — Outras Instituições poderão ser criadas pela IGREJA, as quais terão 

sua própria manutenção e também se regerão por Estatuto próprio, que não poderão 

contrarir os termos nem o espírito deste Estatuto. 

Art. 11 - São órgãos de gestão da IGREJA: 

I. Assembléia Geral; 

II. Diretoria Executiva; 

III. Conselho Fiscal. 

IV. Ministério 



Parágrafo único: Junto aos órgãos de gestão funciona o Conselho Consultivo indicado 

pela Presidência com ‘ad referendum’ da Diretoria da Igreja MATRIZ, cujas atribuições 

estão contidas no Regimento Interno. 

SEÇÃO II- DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS. 

Art. 12 - Considera-se Assembléia Geral uma reunião dos membros em comunhão com 

a IGREJA, convocada por edital ou avisos afixados na MATRIZ, Igrejas Filiadas, 

Filiais e Congregações, para deliberar sobre assuntos relativos à vida eclesiástica e 

administrativa, que poderá ser Ordinária ou Extraordinária, na forma deste Estatuto. 

Parágrafo único — A Assembléia Geral da IGREJA é soberana nos limites do Estatuto, 

podendo deliberar pelo voto, da maioria simples e em convocação única, ressalvando-se 

os casos específicos previstos no Estatuto. 

Art. 13 - A Assembléia que eleger a Diretoria Executiva também elegerá o Conselho 

Fiscal para mandato de 2 (dois) anos, composto de 3 três membros: Presidente, 

Secretário, Relator, que poderão ser conforme regulamentação do Regimento Interno. 

SUBSEÇÃO I - DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA 

Art. 14 - A Igreja se reunirá mensalmente em Assembléia Geral Ordinária, 

independentemente de convocação, com a presença de qualquer número de membros, 

para tratar de assuntos de ordem espiritual, administrativa e das situações previstas no 

Regimento Interno. 

Parágrafo único - A Igreja reunir-se-á também em Assembléia Geral Ordinária no mês 

de janeiro; anualmente, para a apreciação e aprovação dos relatórios referentes ao 

exercício do ano findo, e bienalmente, para a eleição da Diretoria, do Conselho Fiscal 

mediante convocação por editais com 30 (trinta) dias de antecedência. 

Art. 15 - As Assembléias Gerais Ordinárias poderão ser transformadas em Assembléias 

Gerais Extraordinárias, desde que sejam convocadas pelo  

Pastor Presidente, com o mínimo de 8 (oito) dias de antecedência. 

Art. 16 - São matéria&-de deliberação de Assembléia Geral Ordinária: 

I. Relatórios da Diretoria Executiva; 

II. Relatórios da Secretaria; 

III. Relatórios da Tesouraria; 

IV. Admissão e Desligamento de membro 

V. Assuntos gerais e administrativos 

Parágrafo único — As deliberações e resoluções das Assembléias Gerais Ordinárias 

deverão ser votadas por aclamação ou por maioria simples de votos. 

 



SUBSECÃO II – DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA 

Art. 17 - A Assembléia Geral Extraordinária se reunirá, a qualquer tempo, para tratar de 

assuntos urgentes e do exclusivo interesse da I casos nos quais se justifique a 

convocação especial, tais como: 

I- Alteração do Estatuto; 

II- Alteração do Regimento Interno e dos Atos Normativos 

III- Destituição e eleição de membros da Diretoria e/ou eleição de administradores; 

IV- Eleição de substituto, em caso de vacância na Diretoria; 

V- Caso de repercussão e interesse geral da IGREJA omisso neste Estatuto e no 

Regimento Interno. 

Parágrafo único — Para as deliberações a que se referem os incisos I, III e IV é exigido 

o voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes a Assembléia Geral Extraordinária, 

especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira 

convocação, sem a maioria absoluta dos membros presentes ou com menos de 1/3 (um 

terço), nas convocações seguintes. 

SECÃO III - DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. 18 - A Diretoria Executiva, como órgão executivo, exercerá sua função com 

responsabilidades e poderes definidos por este Estatuto. 

Parágrafo único — Somente poderão compor a Diretoria Executiva membros em plena 

comunhão com a IGREJA. 

Art. 19— A Diretoria Executiva será composta de: 

I. Presidente; 

II. Dois Vices-Presidente; 

III. Dois Secretários; 

IV. Dois Tesoureiros. 

Art. 20 - A Diretoria Executiva será eleita no mês de janeiro de cada biênio pelo voto da 

maioria simples dos membros presentes à Assembléia Geral Ordinária, por escrutínio 

secreto ou por aclamação, para mandato de dois anos, podendo ser reeleita, exceção 

feita ao Pastor Presidente, SR. JOEDSON COSTA DIAS, cujo mandato terá caráter 

permanente, e a posse dar-se-á logo após a eleição. 

§ 1º - Ocorrendo a vacância no cargo de Pastor Presidente, assumirá o cargo o primeiro 

Vice-Presidente, como interino, por um período de até 90 (noventa) dias. 

§ 2º - O primeiro Vice-Presidente, convocará uma Assembléia Geral dentro do prazo 

previsto no parágrafo anterior, com um mínimo de 30 (trinta) dias, quando então será 

realizada a eleição do novo Pastor Presidente, observado o “Quorum” de 1/3 (um terço) 

dos membros, em primeira convocação, ou de 1/5 (um quinto) no mínimo, em segunda 

e última convocação. 



§ 3º - Quando houver mais de uma chapa previamente apresentada na reunião da 

Diretoria Executiva do mês de Janeiro, a eleição será por escrutínio secreto, conforme a 

regulamentação do Regimento Interno. 

§ 4º - A eleição se processará após a leitura e a aprovação dos relatórios da Secretaria e 

da Tesouraria referentes ao exercício do ano findo devendo o último conter o visto do 

Conselho Fiscal. 

Art. 21 - No caso de vacância de um ou mais cargos da Diretoria, a IGREJA reunir-se-á 

em Assembléia Geral Extraordinária, após ouvir a Diretoria Executiva, para a escolha e 

preenchimento de tais cargos, conforme estabelece o inciso IV do artigo 17 deste 

Estatuto. 

Art. 22 - A Diretoria Executiva reunir-se-á, quando necessário, por convocação do 

Presidente, num prazo nunca inferior a 8 (oito) dias. 

§ 1° - O quorum para as sessões da Diretoria Executiva será de 6 (seis) membros, e suas 

resoluções e pronunciamentos far-se-ão por voto de maioria simples. 

§ 2° - Em caso de empate, caberá ao Presidente o voto de desempate. 

Art. 23 - Compete à Diretoria Executiva decidir sobre questões econômicas, financeiras, 

administrativas e Eclesiásticas da IGREJA e das respectivas instituições, juntamente 

com o Presidente, e conforme o previsto no Regimento Interno. 

Parágrafo único — Compete ainda a Diretoria Executiva assegurar aos ministros e 

obreiros dirigentes de Igrejas e Congregações, com dedicação exclusiva em favor da 

IGREJA, pelo seu labor eclesiástico, condições de subsistência, de acordo com as 

possibilidades orçamentárias da Igreja, tudo na forma de Sustento Eclesiástico, em seus 

percentuais definidos no Regimento Interno. 

Art. 24 - A Diretoria Executiva desempenhará suas funções gratuitamente, ficando seus 

membros cientes de que não poderão exigir ou pretender qualquer remuneração. 

SEÇÃO IV - DO CONSELHO FISCAL 

Art. 25 - Compete ao Conselho Fiscal reunir-se mensalmente, ou quantas vezes forem 

necessárias, para exercer suas funções previstas no Regimento Interno. 

§ 1° - pelo menos um dos membros efetivos do Conselho Fiscal deverá possuir 

formação técnica adequada às atividades desempenhadas pelo órgão. 

§ 2º - não podem fazer parte do Conselho Fiscal os titulares da Diretoria Executiva, ou 

de outras Instituições por e controladas, os empregados de quaisquer delas ou dos 

respectivos admi4istradores, cônjuges ou parentes destes até o terceiro grau. 

 

 



SEÇÃO V – MINISTÉRIO 

Art. 26 - Considera-se Ministério o corpo de obreiros devidamente qualificados para a 

função composta por pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e auxiliares de 

trabalho. 

Art. 27 - Compete ao Ministério da Igreja tratar dos assuntos administrativos e 

eclesiásticos de interesse da Igreja. 

Art. 28 - O Ministério da Igreja se reunirá mensalmente sempre sob a presidência do 

Pastor Presidente da Igreja. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PASTORADO DOS OBREIROS E DA CONCESSÃO DE LICENÇA. 

 

SECÃO I - DO PASTORADO E DOS OBREIROS 

Art. 29 - Aos dirigentes de Igrejas Filiadas, Filiais e Congregações poderá ser 

concedida, de acordo com cada Igreja ou Congregação, uma licença anual, por um 

período de 30 (trinta) dias, para descanso, de acordo com os requisitos estabelecidos no 

Regimento Interno. 

Art. 30 - A IGREJA terá um Pastor Presidente e tantos ministros auxiliares quantos 

forem necessários, bem como Presbíteros, Diáconos, Auxiliares do Trabalho e 

Missionários para os serviços eclesiásticos, conforme regulamentação estabelecida no 

Regimento Interno. 

Parágrafo único — Os requisitos para o exercício dos cargos de Pastor, Evangelista, 

Presbítero, Diácono, Auxiliar do Trabalho e Missionário estão regulamentados no 

Regimento Interno. 

Art. 31 - O Presidente será sempre o Pastor da MATRIZ, que terá mandato por tempo 

indeterminado. 

Art. 32 - O sustento eclesiástico do Pastor da IGREJA e de seus substitutos legais será 

previsto pela Diretoria Executiva, nos percentuais estabelecidos no Regimento Interno. 

Parágrafo único — No caso de Jubilação do Pastor da IGREJA, o seu sustento 

eclesiástico será assegurado pelo pela Diretoria Executiva. 

Art. 33 - Ocorrendo a vacância do pastorado compete à IGREJA, por indicação do 

Corpo de Obreiros do Ministério, “ad referendum” da Diretoria Executiva, e após um 

período regular de oração, convidar e eleger em Assembléia Geral Extraordinária o 

pastor que lhe convenha. 



Art. 34 - O Pastor Presidente perderá o mandato por: 

I. Renúncia espontânea; 

II. Falta grave devidamente comprovada que o incompatibilize exercício do cargo;  

III. Comprovado descaso e abandono de suas atribuições 

IV. Jubilação. 

§ 1° - Nos casos previstos nos Incisos II e III, o Pastor Presidente julgado pelo 

(Ministério da IGREJA) em reunião. 

§ 2º Assiste ao Pastor Presidente, no caso de julgamento, o direito de estar presente à 

reunião mencionada no parágrafo anterior, observando-se o princípio do contraditório e 

da ampla defesa. 

Art. 35 - As funções ministeriais de Pastor, Evangelista, Presbítero, Diácono, Auxiliar 

do Trabalho e Missionário, são consideradas de vocação divina, não constituindo 

relação de emprego, e por isso, não dando direito aos seus ocupantes a reclamar 

indenização de qualquer espécie pelo tempo em que tenham servido à IGREJA. 

§ 1º - O exercício de qualquer cargo mencionado neste artigo importa na aceitação tácita 

das restrições a ele inerente. 

§ 2° - Aos Pastores e Evangelistas aplica-se, no caso de julgamento por afastamento das 

funções, o disposto no Regimento Interno. 

 

CAPÍTULO V 

DAS COMPETÊNCIAS NA DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Art. 36 - Compete ao Pastor Presidente: 

I. Convocar e presidir as Assembléias, bem como as reuniões da Diretoria, fazendo 

cumprir suas deliberações e este Estatuto, dirigir e manter a ordem nas discussões; 

II. Designar secretários, diretores e assessores responsáveis por Setores, Comissões 

ou outras Instituições que venham a surgir; 

III. Assinar com o Tesoureiro cheques, em conta conjunta, ordens de pagamentos, 

balanços e balancetes, relatórios financeiros, em conjunto ou isoladamente todo e 

qualquer documento referente à compra, venda, alienação de bens móveis, 

imóveis, veículos, semoventes e utensílios, e outros documentos que importem 

movimentação de numerário, dando ciência à IGREJA de tudo; 

IV. Zelar pelo bom desempenho da IGREJA, observar e fazer cumprir o Regimento 

Interno, e as resoluções das Assembléias; 

V. Deliberar com a Diretoria, “ad referendum” da Assembléia sobre registro de 

Igrejas e a condição de Congregação; 



VI. Indicar o Conselho Consultivo, cujas atribuições se Regimento Interno, que se 

comporá de 5(cinco) membros, para 2 (dois) anos composto de Presidente, 

Secretário, Relator e 2(dois) Membros, com ad referendum da Liderança do 

Ministério e sujeito a aprovação da Assembléia Geral; 

VII. Indicar obreiros para assumirem a direção de Igrejas Filiadas e Filiais e 

presbíteros para as Congregações e substituí-los quando for conveniente, e 

participar das sessões das Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, para a 

nomeação de sua Diretoria, ou nomear um ou mais pastores para representá-lo; 

VIII. Separar os vocacionados para o Presbitério, Diaconato e Aux. De Trabalho, após 

parecer da Diretoria Executiva; 

IX. Indicar candidato à ordenação ministerial, tendo em vista a necessidade da obra, e 

designar missionários, com apoio do Ministério e aprovação da IGREJA; 

X. Representar a IGREJA ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, em 

juízo ou fora dele, podendo para tanto outorgar procurações em nome da IGREJA, 

para os fins que se fizerem necessários, mediante instrumento público ou 

particular. 

Art. 37 - Compete aos Vice-Presidentes pela ordem: 

I. Substituir o Presidente em suas ausências ou impedimentos ocasionais; 

II. Auxiliar o Presidente no que for necessário, especialmente nos casos mencionados 

no Regimento Interno. 

III. Garantir a eficiência, pontualidade, regularidade e legalidade das atividades da 

Tesouraria; 

Art. 38 - O Primeiro Secretário é o responsável pela atualidade, regularidade, legalidade 

e eficiência dos serviços da Secretaria, assinando, com o Presidente, documentos 

expedidos pela mesma, bem como exercer as atribuições previstas no Regimento 

Interno. 

Parágrafo único — Aos 2° Secretário compete substituir o Primeiro pela ordem, em 

suas ausências e impedimentos. 

Art. 39 - Ao Primeiro Tesoureiro compete: 

I. Garantir a eficiência, pontualidade, regularidade e legalidade atividades da 

Tesouraria; 

II. Receber valores e encaminhá-los imediatamente às instituições financeiras, 

assinando com o Presidente, ou seu substituto legal, todos os documentos 

financeiros; 

III. Velar pela pontualidade dê todos os compromissos financeiros autorizados pela 

Presidência, manter cadastro limpo junto aos fornecedores, instituições financeiras 

e de proteção de crédito; 

IV. Apresentar relatórios, mensalmente e anualmente, na reunião do Ministério e nas 

Assembléias, após terem sido examinados pelo Conselho Fiscal, além do 

constante no Regimento Interno. 



Parágrafo único — Ao 2° Tesoureiro, compete assessorar o 1° Tesoureiro e substituí-lo 

em suas ausências ou impedimentos, executando todas as tarefas relacionadas na 

Tesouraria. 

 

CAPÍTULO VI 

DO PATRIMÔNIO E DA RECEITA 

 

Art. 40 - A IGREJA terá por patrimônio quaisquer bens imóveis, móveis, utensílios, 

veículos e semoventes que possua ou que for adquirido por compra, doação, legado ou 

troca, incluindo-se subvenções ou auxílios dos Poderes Públicos ou de entidades 

privadas, os quais serão devidamente escriturados nos livros competentes e legalmente 

registrados em seu nome, e sobre os quais exercerá, incondicionalmente, poder e 

domínio. 

§ 1° - Os recursos obtidos por doação, conforme o disposto no “caput” deste artigo 

integra o patrimônio da IGREJA, sobre o qual seus doadores não poderão solicitar 

direitos, sob nenhum pretexto ou alegação. 

§ 2° - A manutenção do patrimônio será feita pelo envio de numerário, dos percentuais 

das igrejas: MATRIZ, Filiadas, Filiais, e Congregações estabelecidas no Regimento 

Interno, e, espontaneamente por contribuições dos membros da IGREJA sem qualquer 

vínculo empregatício. 

§ 3° - Os membros que residirem em propriedades da IGREJA firmará documento de 

comodato, eximindo-a de qualquer tipo de indenização, de acordo com a Legislação em 

vigor. 

§ 4° - Em caso de litígio nas Igrejas: MATRIZ, Filiadas, Filiais, e em Congregações, 

que resulte em cisma, o patrimônio ficará com a parte fiel à Igreja MATRIZ, ainda que 

estejam minoria solidária. 

§ 5º - As Igrejas: MATRIZ, Filiadas, Filiais e Congregações não distribuem quaisquer 

quantias a titulo de lucro ou dividendos de seu patrimônio, e sua receita é aplicada no 

território nacional. 

Art. 41 - Constituem receitas da IGREJA, para fins de sua manutenção: 

I. As ofertas voluntárias, contribuições de membros ou não; 

II. Os dízimos, conforme a orientação bíblica; 

III. As ofertas especiais destinadas a fins específicos; 

IV. As ofertas e contribuições de entidades privadas, desde que não tenham origem 

em atividades ilegais ou ilícitas. 

V. As receitas eventuais pela venda de bens: moveis, imóveis ou semoventes; 



Art. 42 - Os membros da IGREJA não responderão, solidariamente nem mesmo 

subsidiariamente, pelas obrigações que a Diretoria Executiva venha contrair por 

deliberação da IGREJA, porém responderá a mesma, com seus bens, por intermédio da 

Diretoria Executiva. 

Parágrafo único — a IGREJA não responderá por dívidas contraídas por qualquer de 

seus membros. 

 

CAPÍTULO VII 

DA ADMINISTRACÃO DA IGREJA 

 

Art. 43 - Além de outros que venham a ser criados, a MATRIZ possui Departamentos, 

Uniões, Comissões e Secretarias. 

Parágrafo único: As suas nomenclaturas e formas de administração e atribuições estão 

contidas no Regimento Interno. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS IGREJAS E FILIAIS E CONGREGACÕES 

 

Art. 44- As Igrejas Filiais e Congregações, bem como as que vierem a ser criadas, estão 

subordinadas e gerenciadas pela Igreja MATRIZ e serão regidas por este Estatuto. 

Art. 45 - Nenhuma Igreja Filial, ou Congregação se organizará como pessoa jurídica 

sem a aprovação expressa da Assembléia Geral Extraordinária da Igreja MATRIZ. 

§ 1° - Será nulo qualquer Ato Administrativo que contrarie o presente Estatuto, as 

resoluções da Assembléia Geral, da Diretoria Executiva e dos Atos Normativos da 

IGREJA. 

§ 2° - As Igrejas citadas no “caput” deste artigo não poderão registrar-se à revelia da 

Igreja MATRIZ. 

§ 3° - Caberá ao Presidente da Igreja! MATRIZ nomear ou, substituir qualquer dirigente 

das Filiais, e das Congregações sem ônus ou prejuízos para a IGREJA MATRIZ. 

 

 



CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITORIAS 

 

Art. 46 - Os casos omissos neste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria Executiva e 

aprovados pela Assembléia Geral Extraordinária. 

Art. 47 - Todo movimento de reforma doutrinária que fuja aos preceitos bíblicos ou aos 

costumes da IGREJA, ainda que surja pela maioria dos membros, será considerado 

ilegal, dando este Estatuto aos que permanecerem fiéis aos princípios bíblicos e à 

tradição da IGREJA, amparo e todos os direitos sobre os bens móveis, imóveis e 

semoventes integrantes do patrimônio. 

Art. 48 - Este Estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, por decisão da 

maioria absoluta dos membros da IGREJA presentes à Assembléia Geral 

Extraordinária, cuja convocação deverá obedecer ao critério estabelecido pelo artigo 17. 

Art. 49 - A IGREJA tem um Regimento Interno, aprovado pela Assembléia Geral, em 

sessão Extraordinária, observando-se que nada venha a colidir ou contrariar com o 

presente Estatuto que disciplinará seu funcionamento. 

Art. 50 - Em caso de dissolução da IGREJA, a mesma Assembléia Geral Extraordinária 

que a dissolver, será composta por 2/3 (dois terços), destinará, após a liquidação do seu 

passivo, ou por sentença transitada em julgado a totalidade dos bens remanescentes, a 

uma entidade congênere da sua preferência. 

Art. 51 - O presente Estatuto passa a vigorar na data de seu registro no cartório 

competente, revogando-se todas as disposições em contrário. 

 

Belford Roxo, 22 de Julho de 2008. 
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