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CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, DURAÇÃO, FINS, SEDE, FUNDAMENTO E TEOLOGIA 

 

ART. 1 - A Igreja Cristã Gileade de Juazeiro do Norte, doravante, neste estatuto, denominada 

simplesmente Gileade Juazeiro, é uma sociedade civil de natureza religiosa com personalidade 

jurídica de direito privado nos termos do Código Civil, art. 44, IV; fundada em 30 (trinta) de 

outubro de 2010, inscrita no CNPJ: 16.990.298/0001-64, constituída sem fins lucrativos e por 

tempo indeterminado, com sede e foro na rua Ana de Jesus Pita, 105 bairro Aeroporto CEP: 

63.021-275 em Juazeiro do Norte Ceará e é ora regida por este estatuto. Podendo atuar em todo o 

território nacional e no exterior, criando tantas congregações quantas sejam necessárias. 

 

§ 1º - Seu fundamento moral e religioso é posto sobre os seguintes pilares:  

I. Na crença no único Deus, eternamente subsistente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito 

Santo. 

II. Na Bíblia Sagrada como Palavra de Deus divinamente inspirada, única regra de fé e 

conduta, composta de um cânon de 66 livros.  

III. Em Jesus Cristo, filho de Deus que veio ao mundo em carne, morreu e ressuscitou sendo 

único salvador e mediador entre Deus e os homens. 

IV. Na Declaração de Fé do Credo Apostólico e Atanasiano. 

 

§ 2º - Sua teologia é clássica, pentecostal equilibrada e ortodoxa. 

 

§ 3º - A Igreja Cristã Gileade é vinculada a CIMING – Convenção de Igrejas e Ministros Gileade. 

Inscrita no CNPJ: 10.479.976/0001-42 

 

§ 4º - O funcionamento da Gileade Juazeiro será disciplinado por este Estatuto, pelo Regimento 

Interno, por Ordens Normativas e por Ordens Executivas, aos quais estarão sujeitos todos os 

membros e visitantes. As Ordens Normativas e Executivas serão emanadas do Pastor Presidente, 

da Diretoria ou do Conselho Ministerial e serão afixadas no quadro de avisos nos 30 (trinta) dias 

subsequentes a sua criação, sendo após este prazo registradas em livro próprio da Diretoria. 

 

CAPÍTULO II 

DOS FINS 

 

ART. 2 - A Gileade Juazeiro tem por finalidade: 

I. Prestar culto a Deus. 

II. Pregar e ensinar o evangelho pleno do Senhor Jesus Cristo. 

III. Celebrar mensalmente Ceia do Senhor.  

IV. Discipular e batizar os conversos.  

V. Celebrar casamento religioso heterossexual com ou sem efeito civil, sendo vedada (em 

seu(s) templo(s) ou por seus ministros) a celebração de casamento entre pessoas do 

mesmo sexo ou de alguém que tenha realizado procedimento cirúrgico de mudança de 

sexo. 

VI. Promover atividades de ação social e missionária.  
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§ 1º - Engloba a finalidade da Gileade Juazeiro, como meios de pregação e propagação do 

Evangelho, além da reunião de pessoas em culto, outras formas de evangelismo e adoração a Deus, 

tais como: produção e distribuição de material evangelístico e/ou teológico (revistas, folhetos, 

panfletos, livros, apostilas etc.); produção de shows e eventos musicais ou esportivos 

evangelísticos, congressos, conferências, retiros, ministrações, e outros eventos e meios de 

evangelismo que se apresentarem necessários no curso de suas atividades. Poderá ainda realizar 

com o mesmo intuito evangelístico atividades (de assistência social e educacional) por meio de 

programas ou planos de ações, fazendo uso da doação voluntária de recursos físicos, humanos e 

financeiros, ou prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins 

lucrativos e a órgãos do setor público que atuam em áreas afins, como, por exemplo, casas de 

recuperação de drogados, asilos, orfanatos, creches etc. Tais atividades poderão englobar também 

a utilização do nome da Igreja e seu logotipo em produtos diversos, confeccionados por terceiros 

contratados, tais como camisetas, brindes e acessórios, dentre outros, cujos excedentes 

operacionais, brutos ou líquidos, nos termos do §2º deste artigo, aplicar-se-ão integralmente na 

consecução do seu objetivo social. 

 

§ 2º - Por sua natureza, a Gileade Juazeiro aufere renda apenas por meio de doações voluntárias, 

podendo ser oriundas de campanhas específicas ou não, inclusive por meio de venda de produtos 

específicos, doados ou produzidos para este fim específico, e não distribui entre seus membros, 

empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 

bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas 

atividades, e os aplica integralmente na consecução de seu objetivo social, remunerando apenas o 

Pastor Presidente e empregados porventura contratados. 

 

CAPÍTULO III 

DOS MEMBROS: DIREITOS, DEVERES, ADMISSÃO, DISCIPLINA E EXCLUSÃO. 

 

ART. 3 - São considerados membros da Gileade Juazeiro:  

I. Os fundadores, sendo estes os participantes da Assembleia de Fundação. 

II. Os que forem aclamados membros pela Gileade Juazeiro, em culto da ceia do Senhor. 

III. Os que nesta igreja ou em suas atividades confessarem ao Senhor Jesus Cristo como 

único Senhor e Salvador e submeterem-se voluntariamente ao batismo em águas por 

imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

IV. Os que forem recebidos de outra denominação evangélica mediante aclamação da 

maioria dos membros em culto da ceia do Senhor. 

 

Parágrafo Único: Para o recebimento de membros de outras denominações é necessário que 

tenham a carta de transferência ou o bom testemunho de alguém da denominação anterior. 

 

ART. 4 - A Gileade Juazeiro terá número ilimitado de membros, os quais não respondem solidária 

e subsidiariamente pelas obrigações sociais da instituição. 

 

ART. 5 - Ao membro não será imposta restrição ou discriminação por sexo, idade, raça ou cor, 

para fins de ordenação ou assunção de cargo dentro da estrutura administrativa ou ministerial, 
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desde que tais condições não constituam dificuldade ao exercício das funções inerentes à 

ordenação ou cargo. 

 

ART. 6 - Os membros ou oficiais da Gileade Juazeiro, que desejarem participar do processo 

político-partidário ficarão licenciados dos cargos ministeriais e administrativos, sem remuneração. 

 

ART. 7 - São direitos dos membros:  

I. Participar das assembleias gerais.  

II. Votar e ser votado. 

III. Participar dos cultos. 

IV. Apresentar sugestões, opiniões ou parecer em assembleia geral ou a um membro da 

Administração ou do Conselho Ministerial, preferencialmente por escrito. Respeitando a 

autoridade constituída conforme Romanos 13.1,2; Hebreus 13.17. 

 

Parágrafo Único: O direito de votar só pode ser exercido a partir de 16 anos e o de ser votado a 

partir de 18 anos. 

 

ART. 8 - São deveres dos membros:  

I. Desenvolver os dons de sua vocação na Igreja. 

II. Tendo rendimentos, contribuir financeiramente de forma regular, mensal e voluntária 

para o sustento da Igreja, através de dízimos e ofertas. 

III. Desempenhar com lealdade as missões designadas pela Igreja.  

IV. Cumprir e fazer cumprir as normas constantes do Estatuto e Regimento Interno, respeitar 

o Credo e honrar o pacto de compromisso emitido pelo Conselho Ministerial da Gileade 

Juazeiro. 

V. Dedicar-se a uma vida consagrada, assumindo compromissos com as verdades bíblicas e 

procurar viver o Cristianismo em toda sua plenitude. 

VI. Participar dos cultos e demais atividades da Igreja. 

VII. Assumir os cargos e funções que lhes forem confiados pela Igreja e Liderança. 

VIII. Se estiver ausente informar ao pastor o motivo de sua ausência. 

IX. Manter atualizado cadastro de membros contendo telefone atualizado, endereço, e-mail, 

etc., para que receba os comunicados oficiais da Igreja. Havendo mudança cabe ao 

membro informar atualização por escrito à secretaria da igreja. 

 

Parágrafo Único: Para fins de controle contábil será considerado dízimo todo valor em moeda 

corrente entregue com o uso de “envelope de dízimo”, identificado ou anônimo. 

 

ART. 9 - A disciplina será imposta ao membro, por:  

I. Atos incompatíveis com a conduta cristã. 

II. Prática e ensino de doutrinas contrárias à Bíblia e desobediência ao presente Estatuto e/ou 

ao Regimento Interno. 

III. Promover dissensões entre os membros. 

IV. Desacatar as autoridades eclesiásticas. 

 

Parágrafo Único: A disciplina será efetivada pelo Pastor Presidente mediante advertência verbal; 
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havendo reincidência, advertência por escrito; em caso de nova reincidência, será instaurado 

processo disciplinar pelo Conselho Ministerial que poderá inclusive decidir pela exclusão do 

membro. 

 

ART. 10 - A exclusão de um membro se dará por justa causa e nos casos de desobediência a este 

Estatuto, ao Regimento Interno, às Ordens Normativas e às Ordens Executivas.  

 

§ 1º - O processo de exclusão será instaurado pelo Conselho Ministerial e decidido pela 

Assembleia Geral. 

 

§ 2º - Não serão objeto de prova os fatos notórios, incontroversos ou confessados. 

 

ART. 11 - Considera-se justa causa para exclusão de membros:  

I. Prática reiterada de conduta imprópria aos valores cristãos, conforme o texto sagrado de 

Mateus 18.15-18.  

II. Prática de crimes previstos na legislação brasileira, na forma do Regimento Interno. 

III. Reiteração de condutas sexuais ilícitas previstas na Bíblia Sagrada.  

IV. Outro motivo assim considerado em Assembleia Geral. 

 

ART. 12 - Em qualquer dos processos, de disciplina ou de exclusão, garante-se ao membro direito 

à ampla defesa e ao contraditório. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS RECURSOS: ORIGEM, CARÁTER E APLICAÇÃO. 

 

ART. 13 - Os recursos da Gileade Juazeiro serão provenientes de: 

I. Dízimos, ofertas e doações voluntárias, de pessoas físicas ou jurídicas. 

II. Venda, aluguel e permissão de uso de bens e direitos. 

III. Aplicações financeiras.  

IV. Outras fontes legais. 

 

ART. 14 - É vedado o recebimento de recursos que não tenha origem lícita, e que possam 

comprometer a integridade moral, ética e espiritual da Gileade Juazeiro e de seus membros, quando 

essa condição for sabida antecipadamente. 

 

ART. 15 - Todos os recursos obtidos serão contabilizados e empregados integralmente no 

cumprimento das atividades da Gileade Juazeiro. 

 

§ 1º As despesas de manutenção do funcionamento do templo e da remuneração do Pastor 

Presidente terão prioridade absoluta sobre as demais despesas. 

 

§ 2º A Diretoria definirá os objetivos anuais prioritários, comunicando à Igreja na Assembleia 

Geral Ordinária qual percentual da renda arrecadada pela Igreja deverá obrigatoriamente ser 

direcionado para este objetivo. A Diretoria poderá, no decorrer do ano, fazer ajustes neste 

percentual apenas para suprir despesas não programadas de caráter urgente e inadiável. 
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§ 3º Os ministérios poderão arrecadar em cantinas, bazares e atividades similares recursos para 

uso exclusivo em seus objetivos individuais. 

 

CAPÍTULO V 

DO PATRIMÔNIO 

 

ART. 16 - O patrimônio da Gileade Juazeiro é constituído por quaisquer bens móveis, imóveis, 

utensílios, veículos, semoventes e direitos, todos incorporados mediante escrituração apropriada. 

 

Parágrafo Único: O membro excluído, ou que voluntariamente tenha deixado a Gileade Juazeiro, 

não poderá reclamar qualquer indenização, direito patrimonial, excedentes operacionais, brutos ou 

líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do patrimônio da Gileade Juazeiro, 

auferidos mediante o exercício de suas atividades ou ainda participação em bens e rendas, ofertas 

ou quaisquer outras contribuições que tenha efetuado.  

 

ART. 17 - A venda, doação ou locação de qualquer item do patrimônio obedecerá ao seguinte 

critério: 

I. Bens imóveis: somente após decisão favorável da Assembleia Geral. 

II. Demais bens: somente após decisão favorável da Diretoria e, com a assinatura dos seus 

membros em documento específico para o registro dessa decisão. 

 

CAPÍTULO VI 

DA ADMINISTRAÇÃO. 

 

SEÇÃO I - DA COMPOSIÇÃO, ELEIÇÃO E MANDATO DOS ÓRGÃOS 

ADMINISTRATIVOS. 

 

ART. 18 - A Gileade Juazeiro terá sua Administração através dos seguintes órgãos: Diretoria e 

Conselho Fiscal, tendo como órgão auxiliar o Conselho Ministerial. 

 

ART. 19 - A Diretoria é o órgão de direção e representação da Gileade Juazeiro, e, é composta 

dos seguintes cargos: 

I. Pastor Presidente. 

II. Vice-Presidente. 

III. 1º e 2º Secretários. 

IV. 1º e 2º Tesoureiros. 

 

§ 1º Somente Pastor ou Presbítero poderá ser Vice-presidente da Gileade Juazeiro, sendo os demais 

preenchidos por qualquer membro da Igreja. 

 

§ 2º O Pastor Presidente será remunerado financeiramente de acordo com o disposto no Art. 55 

deste Estatuto. 

 

§ 3º Todos os membros, à exceção do Pastor Presidente, que tenham qualquer cargo e/ou atribuição 
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administrativa e/ou eclesiástica deverão obrigatoriamente assinar termo de serviço voluntário na 

forma prevista em Lei. 

 

ART. 20 - O Conselho Fiscal é órgão interno, independente e composto de três membros da igreja. 

 

ART. 21 - A eleição para os cargos de administração obedecerá ao seguinte: 

I. O cargo de Pastor Presidente é privativo do Pastor, vitalício e não eletivo. 

II. A eleição dos demais membros da Diretoria e do Conselho Fiscal dar-se-á em Assembleia 

Geral Ordinária. 

III. O mandato da Diretoria e do Conselho Fiscal será de dois anos. 

IV. É vedada a eleição para o exercício simultâneo de mais de um cargo. 

V. É permitida a reeleição. 

VI. Nenhum membro da Diretoria poderá ser cônjuge ou parente do Pastor Presidente. 

 

ART. 22 - O mandato dos órgãos da administração iniciar-se-á no dia seguinte à eleição e terá a 

duração de dois anos. 

 

§ 1º - No caso de sucessão ou de eleição para cargo vacante durante um mandato, o membro 

sucessor ou eleito cumprirá apenas o prazo restante ao seu antecessor. 

 

§ 2º - Em caso de vacância do cargo de Pastor Presidente caberá à CIMING – Convenção de Igrejas 

e Ministros Gileade - indicar um pastor da CIMING para ocupar o cargo, salvo se a Igreja decidir 

em Assembleia Geral Extraordinária, por aprovação de 2/3 dos membros presentes à referida 

assembleia, indicar outro pastor da Igreja ou um presbítero para o cargo. Sendo Presbítero o 

escolhido, deverá ser consagrado posteriormente a Pastor pela Convenção, conforme rege o 

Estatuto da CIMING. 

 

§ 3º - O ocupante do cargo de Pastor Presidente somente perderá a vitaliciedade com consequente 

destituição do cargo em caso de renúncia, apostasia e/ou desrespeito ao Estatuto, desde que seja 

devidamente constatado após processo disciplinar a ser instaurado pela CIMING mediante 

solicitação por escrito de pelo menos 2/3 dos membros que assinaram na ata da Assembleia Geral 

Ordinária imediatamente anterior à referida solicitação. Neste processo caberá direito à ampla 

defesa e ao contraditório ao Pastor Presidente. A decisão da CIMING somente terá efeito legal se 

houver permissão para acompanhamento pessoal e acesso a todo o processo por parte dos 

Presbíteros, Diáconos e da Igreja que assim desejarem participar. 

 

SEÇÃO II - DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 

 

ART. 23 - À Diretoria compete: 

I. Elaborar e executar o programa anual de atividades administrativas. 

II. Desenvolver, dentro da sua área de atuação, estratégias e atividades que colaborem para 

a concretização das atividades da Gileade Juazeiro. 

III. Elaborar e baixar os atos normativos que se fizerem necessários, dentro da sua área de 

atuação. 

IV. Zelar pelo cumprimento deste estatuto. 
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V. Administrar o patrimônio. 

VI. Prestar contas dos seus atos à Assembleia Geral Ordinária. 

VII. Manter sigilo perante órgãos e pessoas estranhos à Gileade Juazeiro, com relação aos 

assuntos e documentos de trato interno, exceto quando expresso de maneira diferente, 

pelo Pastor Presidente ou por dispositivo legal. 

 

ART. 24 - O Conselho Fiscal compete: 

I. Fiscalizar a regularidade, formalidade e legalidade das atividades administrativo-

financeira da Gileade Juazeiro.  

II. Examinar a contabilidade e os documentos financeiros da Gileade Juazeiro. 

III. Verificar se a aplicação dos recursos financeiros está de acordo com o definido por este 

estatuto. 

IV. Recomendar medidas que visem melhorar o controle financeiros. 

V. Verificar o cumprimento dos compromissos e obrigações financeiras. 

VI. Apresentar o parecer aos membros, por meio de avisos ou informativo. 

 

ART. 25 - O Conselho Fiscal se reunirá mensalmente para o exercício de suas funções. 

 

SEÇÃO III – DAS COMPETÊNCIAS DOS MEMBROS DA DIRETORIA. 

 

ART. 26 - Ao Pastor Presidente compete: 

I. Convocar as Assembleias Gerais – Ordinárias e Extraordinárias. 

II. Representar a Gileade Juazeiro em juízo ou fora dele, sendo para tanto seu representante 

legal junto aos órgãos, entidades e demais instituições nacionais e internacionais. 

III. Executar e fazer executar o presente Estatuto. 

IV. Diligenciar a obtenção de recursos para o desenvolvimento de ações sociais. 

V. Assinar com os membros da Diretoria as atas das Assembleias Gerais e registrá-las em 

Cartório de Títulos e Documentos em até 60 (sessenta) dias. 

VI. Assinar com os demais membros do Conselho Ministerial as atas das reuniões. 

VII. Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, em qualquer instituição financeira, 

obrigando-se a prestar contas com o Primeiro-Tesoureiro. 

VIII. Assinar, na forma da lei e deste Estatuto, os documentos referentes às transações ou 

averbações imobiliárias da Gileade Juazeiro. 

IX. Supervisionar as atividades dos demais membros da Diretoria. 

X. Dirigir e pastorear a sede de Gileade Juazeiro. 

XI. Celebrar casamento, Batismo, Ceia do Senhor, culto fúnebre, e demais atividades 

concernentes ao Sacerdócio. 

XII. Contratar contador para que seja dado fiel cumprimento às obrigações contábeis e fiscais 

exigidas na legislação vigente. 

XIII. Contratar e demitir empregados. 

 

Parágrafo Único: As atribuições previstas neste artigo poderão ser delegadas a outros membros 

da Diretoria ou do Conselho Ministerial, a critério do Pastor Presidente, respeitadas as disposições 

Legais. 
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ART. 27 - Ao Vice-Presidente compete: 

I. Auxiliar o Pastor Presidente no desempenho de suas funções. 

II. Substituir interinamente o Pastor Presidente nas suas faltas e/ou impedimentos. Esta 

substituição será registrada em documento próprio com ciência da Diretoria e do 

Conselho Ministerial. 

 

§ 1º - Na ocorrência dos casos expostos no § 2º do artigo 22º, o Vice-Presidente assumirá o cargo 

até a designação de novo Pastor Presidente.  

 

ART. 28 - Ao primeiro-secretário compete: 

I. Lavrar as atas das Assembleias Gerais e lê-las para os signatários. 

II. Providenciar o registro das atas e documentos em Cartório, quando necessário. 

III. Manter sob sua guarda e responsabilidade os documentos típicos da secretaria, deles 

prestando contas ao seu sucessor. 

IV. Assessorar o Pastor Presidente nas Assembleias Gerais e reuniões de que deve participar. 

V. Manter atualizado o cadastro dos membros. 

VI. Elaborar, expedir e receber documentos da Gileade Juazeiro. 

VII. Manter em boa ordem e segurança os arquivos e documentos da Igreja. 

 

ART. 29 - Ao segundo-secretário compete: 

I. Substituir interinamente o primeiro-secretário nas suas faltas e impedimentos e, sucedê-

lo em caso de vacância, pelo período restante do mandato. 

II. Auxiliar o primeiro-secretário no desempenho de suas funções. 

  

ART. 30 - Ao primeiro-tesoureiro compete executar, supervisionar e controlar as atividades da 

Gileade Juazeiro relativas à: 

I. Fazer o movimento de caixa por cultos com os diáconos, na tesouraria. 

II. Elaboração e apresentação dos relatórios financeiros mensais e anuais à Diretoria e 

publicação dos mesmos em locais de fácil visualização. 

III. Elaboração, dentro de critérios definidos pela Diretoria, de estudos financeiros e 

orçamentários. 

IV. Outras atividades afins. 

 

ART. 31 - Ao segundo-tesoureiro compete: 

I. Substituir interinamente o primeiro-tesoureiro nas suas faltas e impedimentos e, sucedê-

lo em caso de vacância, pelo período restante do mandato. 

II. Auxiliar o primeiro-tesoureiro no desempenho de suas funções. 

 

ART. 32 - Ao Conselho Ministerial compete: 

I. Fazer apologia das doutrinas da Gileade Juazeiro. 

II. Admoestar qualquer membro da Gileade Juazeiro que pense contrário ao CREDO 

estabelecido. 

III. Colaborar junto ao Pastor Presidente com as questões doutrinárias dentro ou fora da 

Gileade Juazeiro. 

IV. Dirigir as ações contidas nos artigos 9º, 10º, 11º e 12º.  
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CAPÍTULO VII 

DAS ASSEMBLÉIAS 

 

ART. 33 - A Gileade Juazeiro realizará dois tipos de Assembleia Geral, Ordinárias e 

Extraordinárias. 

 

ART. 34 - A Assembleia Geral Ordinária, será realizada a cada ano entre o dia 01 (primeiro) de 

outubro e 30 (trinta) de novembro para: 

I. Apreciação do Relatório Anual do Conselho Fiscal. 

II. Elaboração e aprovação anual de proposta orçamentária. 

III. Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal, no término do mandato. 

IV. Apresentação de novos cargos ministeriais (Presbíteros e Diáconos). 

V. Demais assuntos inseridos em edital pela Diretoria após reunião prévia a ser realizada em 

até 30 (trinta) dias antes da Assembleia. 

 

ART. 35 - As Assembleias Gerais Extraordinárias, que poderão ser convocadas de ofício e a 

qualquer tempo pelo Presidente (ou extraordinariamente por 2/3 dos membros da Gileade Juazeiro 

nos casos de natureza grave em que haja omissão do Presidente), serão realizadas para: 

I. Exclusão de membro. 

II. Alteração deste estatuto. 

III. Aprovação de planos de trabalho. 

IV. Alteração do Regimento Interno. 

V. Casos omissos no presente Estatuto. 

VI. Casos de natureza grave e/ou urgente. 

 

ART. 36 - As Assembleias Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias 

através dos seguintes meios, que informarão local, data, horário e pauta do evento: 

I. Edital redigido em papel timbrado assinado pelo Pastor Presidente ou substituto, fixado 

no quadro de avisos da congregação. 

II. Aviso verbal em reunião regular para culto. 

III. E-mail aos membros que estejam cadastrados na secretaria. 

 

 

ART. 37 - As Assembleias se instalarão, em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 

dos membros e em segunda convocação após 30 minutos, com a presença mínima de um 1/3 dos 

membros. Sendo presididas por um membro indicado pelo Pastor Presidente. 

 

Parágrafo Único: As Assembleias somente poderão ocorrer com a Presença do Pastor Presidente 

ou do Vice-Presidente que o esteja legalmente substituindo, excetuando-se o caso extraordinário 

de falecimento de ambos. Só poderão estar presentes no recinto os membros cadastrados e ativos; 

e que mantenham a ordem e a decência. 

 

 

 



 

1º ADITIVO ESTATUTÁRIO DA  

IGREJA CRISTÃ GILEADE DE JUAZEIRO DO NORTE 
 

ART. 38 - Nas decisões das Assembleias prevalecerá o voto da maioria, e, em caso de empate, o 

Pastor Presidente terá o voto de qualidade (decisório), não podendo ser deliberados assuntos que 

não estejam presentes no Edital de Convocação. 

 

Parágrafo Único: O Pastor Presidente deverá registrar a ata da assembleia em Cartório de Títulos 

e Documentos em até 60 (sessenta) dias após a realização das mesmas, devendo as atas serem 

assinadas pelos membros da Diretoria e Comissão de Contas presentes à referida Assembleia. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA HIERARQUIA MINISTERIAL E DA ORDENAÇÃO 

 

ART. 39 - Os cargos ministeriais da Gileade Juazeiro obedecem a seguinte hierarquia decrescente: 

I. Pastor. 

II. Presbítero. 

III. Diácono. 

IV. Líder de pequeno grupo ou grupo em crescimento 

V. Líder de Ministério. 

 

Parágrafo Único: Existindo nova Congregação, haverá a função de Dirigente de Congregação, 

regulamentada pelo Regimento Interno da CIMING, a ser exercida por Presbítero ou Diácono 

escolhido pelo Conselho Ministerial da Gileade Juazeiro. 

 

ART. 40 - A indicação aos cargos ministeriais obedecerá a seguinte orientação: 

I. Pastores indicam Pastores, Presbíteros, Diáconos e líderes de pequenos grupos e líderes 

de ministérios. 

II. Presbíteros indicam Presbíteros e Diáconos. 

III. Diáconos indicam Diáconos. 

IV. Líderes de pequenos grupos indicam Líderes de pequenos grupos. 

 

Parágrafo Único: Todas as indicações precisam ser ratificadas pelo Pastor Presidente. 

 

ART. 41 - A Consagração de Pastores e Presbíteros será realizada pela CIMING por indicação 

conforme o art.40. 

  

ART. 42 - As Consagrações de que trata este capítulo, conferem aos Consagrados o 

reconhecimento em todas as Igrejas e Congregações que compõem a CIMING. 

 

CAPÍTULO IX 

DO CONSELHO MINISTERIAL 

 

ART. 43 - São componentes do Conselho Ministerial: 

I. Os Pastores, Presbíteros, representante da junta Diaconal. 

II. O Pastor Presidente presidirá este Conselho e designará a cada reunião um secretário que 

redigirá a ata da reunião em livro próprio.    
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ART. 44 - O Conselho Ministerial é órgão permanente e seus membros não são eleitos. 

 

ART. 45 - O Conselho Ministerial se reunirá quando convocado pelo Pastor Presidente ou por 

solicitação de, no mínimo, 3/5 dos seus integrantes, com a finalidade consultiva de deliberar sobre: 

I. Regimento interno. 

II. Nomeação e destituição do Dirigente da Congregação. 

III. Aprovação de equipe gestora de Congregação. 

IV. Criação e extinção de órgão interno da atividade ministerial. 

V. Questão relativa ao exercício do ministério cristão. 

VI. Casos de disciplina e exclusão de membros da Igreja. 

VII. Problemas que exijam solução urgente. 

 

CAPÍTULO X 

DAS CONGREGAÇÕES E FILIAÇÕES.  

 

ART. 46 - As congregações que forem constituídas ou incorporadas deverão obedecer 

integralmente ao disposto neste Estatuto, Regimento Interno e aos Termos de Filiação emitidos 

pelo Conselho Ministerial. 

 

ART. 47 - Uma congregação poderá tornar-se uma Igreja Autônoma desde que obedeça aos 

seguintes critérios cumulativos: 

I. Tenha número de membros superior a 80. 

II. Mantenha-se financeiramente, custeando todas as suas despesas. 

III. Que seja dirigida por Pastor Consagrado. 

IV. Haja manifestação da congregação em Assembleia Geral Extraordinária, requisitando sua 

autonomia.  

 

ART. 48 - A Igreja que se filiar à Gileade Juazeiro passará, na data da filiação: 

I. A ser considerada Congregação pertencente a esta denominação; 

II. A chamar-se pelo nome Gileade Juazeiro. 

III. A sujeitar-se ao presente Estatuto, Regimento Interno e ao CREDO. 

 

ART. 49 - A filiação de uma congregação somente se dará depois de cumpridos os seguintes 

critérios: 

I. Entrega, por essa igreja, de documento assinado pelos seus representantes legais, com as 

assinaturas reconhecidas em Cartório, em que declaram suas intenções e aceitação do 

presente Estatuto, Regimento Interno. 

II. Realização de avaliação e relatório pelo Conselho Ministerial.  

III. Decisão favorável da Igreja em culto regular. 
 

Parágrafo Único: As congregações deverão enviar à Gileade Juazeiro mensalmente 

documentação comprobatória do cumprimento das obrigações financeiras e das obrigações fiscais 

e contábeis exigidas na legislação vigente. 
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ART. 50 - No caso de ruptura de uma congregação com a Gileade Juazeiro, esta não poderá mais 

se denominar Gileade Juazeiro. 

 

CAPÍTULO XI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

ART. 51 - A ordenação ou eleição de uma mulher a um dos cargos previstos no artigo 38º 

concederá à ordenada o título correspondente na forma feminina (Pastora, Presbítera, Diaconisa e 

Líder de pequeno grupo). 

 

Parágrafo Único: A Gileade Juazeiro somente aceitará em seu ministério no cargo de Pastora, 

mulher que seja casada com marido crente. 

 

ART. 52 - A Gileade Juazeiro só concede cargos, funções, títulos, bem como reconhece como 

membros, pessoas de opção heterossexual. (Lv.18.22; 1Co.6.9 e Mt.19.4). 

 

ART. 53 - Não será devida qualquer remuneração, dividendo, bonificação, vantagem financeira 

ou participação patrimonial aos membros, por conta do exercício de cargo, ministério ou função 

na Gileade Juazeiro, à exceção apenas do valor da prebenda do Pastor Presidente e, quando houver, 

da prebenda do Dirigente de Congregação. 

 

ART. 54 - A critério da Presidência poderá ser concedido reembolso de despesas necessárias ao 

exercício das funções da Diretoria, e exclusivamente a esse exercício, e a membro nomeado para 

atividade de interesse da Gileade Juazeiro. 

 

ART. 55 - A renda eclesiástica (prebenda) do Pastor Presidente será de 30% das receitas de dízimo 

e ofertas. 

 

§ 1º - O valor a ser recebido poderá exceder a este percentual a fim de garantir o recebimento do 

valor mínimo pré-definido da prebenda (para resguardar um mínimo de subsistência digna); bem 

como poderá ser inferior a este percentual caso exceda ao valor máximo pré-definido da prebenda 

(para evitar o enriquecimento desnecessário). Estes valores, mínimo e máximo pré-definidos da 

prebenda, serão definidos pela Assembleia Geral Ordinária que aprovar este Estatuto e a cada 

Assembleia Geral Ordinária serão corrigidos automaticamente com a aplicação do fator de 

correção monetária IGP-M apurado entre os últimos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à 

referida Assembleia. Estes valores atualizados anualmente deverão contar na ata de cada 

Assembleia Geral Ordinária. Estes valores pré-definidos, usados como limites, deverão ser 

ajustados além do referido índice de correção monetária a cada 05 (cinco) anos como forma de 

minimizar as perdas diante do aumento real do custo de vida, para novos valores a serem definidos 

pela Assembleia Geral Ordinária. 

 

§ 2º - Os valores pré-definidos deste artigo poderão ser alterados em intervalos menores que 12 

(doze) meses, por decisão da Diretoria, caso ocorra descontrole inflacionário no país. 
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§ 3º - A contribuição para o INSS e o recolhimento ao Imposto de Renda da prebenda do Pastor 

Presidente e, quando houver, da prebenda do Dirigente de Congregação, devem ser realizados 

conforme a legislação vigente. 

 

§ 4º - A Igreja custeará plano de saúde de abrangência nacional para o Pastor Presidente, sua 

esposa, filhos e demais dependentes legais. Caberá ao recebedor da prebenda definir o valor sobre 

o qual contribuirá ao INSS, usando seus próprios recursos. 

 

§ 5º - Em caso de morte do Pastor Presidente a Gileade Juazeiro proverá à viúva, ou na ausência 

desta, a seus dependentes legais, uma ajuda financeira emergencial equivalente a 20% (vinte por 

cento) do total das receitas de dízimos e ofertas, mensalmente, pelo período de até 03 (três) anos. 

 

§6º - O Pastor Presidente e os Dirigentes de Congregação deverão entregar à Gileade Juazeiro 

mensalmente cópia de seus comprovantes de recolhimento de contribuição ao INSS e anualmente 

do Imposto de Renda. 

 

ART. 56 - Não será contratado funcionário para exercício de atividade tipicamente eclesiástica. 

 

ART. 57 - Cabe à Gileade Juazeiro responder com os seus bens, por suas obrigações legais 

contraídas. 

 

ART. 58 - É vedada a contratação ou realização de dívida, empréstimo, penhora, fiança ou aval 

em nome da Gileade Juazeiro, sem autorização por escrito assinada pelo Pastor Presidente, o que 

poderá ocorrer no interesse da própria Igreja e com aprovação em Assembleia Geral. 

 

ART. 59 - É vedada a utilização das instalações da Gileade Juazeiro para atividades político-

partidárias e adoração de imagens de escultura ou culto a outro ser que não seja o Deus Trino da 

Bíblia Sagrada, bem como para qualquer atividade contrária aos princípios deste estatuto. 

 

ART. 60 - A Gileade Juazeiro será filiada à CIMING, contribuindo com taxa mensal de filiação 

estabelecida pela CIMING e sujeitando-se a todas às suas disposições Estatutárias. 

 

Parágrafo Único: A desfiliação da Gileade Juazeiro da CIMING somente se fará pelo voto de 2/3 

(dois terços) dos presentes em assembleia convocada para este fim, devendo ao Pastor Presidente 

providenciar todos os ajustes legais e contábeis para a mudança da nomenclatura da Igreja, 

inclusive em seu Estatuto e Regimento Interno. 

 

ART. 61 – A extinção da Gileade Juazeiro somente se dará por decisão unânime da Assembleia 

Geral Extraordinária, acompanhada de resolução desta sobre o destino do seu patrimônio. 

 

Parágrafo Único: Todo o patrimônio da Gileade Juazeiro será de uso comum dos seus membros, 

considerados estes os que estejam em comunhão com Deus, ativos e cadastrados na secretaria da 

igreja Gileade Juazeiro. 
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ART. 62 - Este Estatuto, após aprovado por votação aberta da maioria dos membros presentes à 

Assembleia Geral Ordinária, será impresso, subscrito e rubricado em todas as suas páginas pelo 

Pastor Presidente, pelos membros da Diretoria e pelos membros permanentes do Conselho 

Ministerial presentes à Assembleia que o aprovar, logo após a realização da mesma. Na ata da 

referida Assembleia será anexada lista com as assinaturas dos membros presentes. 

 

ART. 63 - Este Estatuto entrará em vigor na data de seu registro em Cartório ficando revogado o 

Estatuto anterior e todas as demais disposições em contrário. 

 

ART. 64 - Cada membro receberá uma Cartilha contendo o resumo desse Estatuto e Regimento 

Interno. 

 

ART. 65 - Este Estatuto somente poderá ser modificado em Assembleia convocada com este fim 

e com aprovação de 2/3 dos membros votantes presentes. 
 

 

Juazeiro do Norte, 10 de março de 2019. 
 


