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IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS, CAMPO DA CEILÂNDIA NORTE-DF. 
MINISTÉRIO INTERNACIONAL DO GUARÁ/DF 

EQNM 6/8, Área Especial "A" Cidade de Ceilândia - DF CEP: 72.210-065 
CNPJ: 02.574.010/0001-66 

ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMB! "=IA "'E 
DEUS CAMPO DE CEILÂDIA NORTE - DF EQNM 6/8, Área Especial "A" Cidade de Ceilândia - DF. 
Aos nove dias de Janeiro de dois mi ' e dezesseis, às vinte horas, nas dependências da Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus Campo de Ceilândia Norte, sito à EQNM 6/8, Área Especial "A" Cidade de Ceilândia 
- DF, reuniram-se os membros convocados por meio de edital de convocação divulgado no dia oito de
dezembro de dois mil e quinze., para a Assembleia Geral EXTRAORDINÁRIA a fim de deliberar sobre a
Aprovação da Reforma do Estatuto Social. Havendo número legal dos presentes, o Pastor Presidente,
Pastor Ruberval Alves Leite., deu por aberta a sessão da Assembleia. Após a abertura da sessão o
Pastor Presidente, falou que devido ao grande crescimento do Ministério Internacional do Guará - DF
em todas as unidades da federação e em países estrangeiros, fez-se necessário algumas mudanças
significativas entre as quais encontra-se a elevação da nomenclatura "Região" das igrejas do Ministério
Internacional para "Campos Vinculados", falou ainda que devido a este crescimento fez-se ainda
necessária a Criação da Convenção do Ministério Internacional do Guará - COMIG e portanto, para a
implementação destas e outras mu.danças, houve a necessidade de realizar a reforma do Estatuto das
Regiões Vinculadas do Ministério Internacional do Guará/DF. A seguir o Pastor Presidente chamou o
primeiro secretário, Antônio Elegância de Mariano Filho para realizar a leitura do novo estatuto social
que regerá o Campo Vinculado de Ceilândia Norte - DF., suas sedes locais, congregações e
subcongregações a partir da aprovação dos presentes, que ficou assim transcrito: IGREJA EVANGÉLICA
ASSEMBLEIA DE DEUS, CAMPO DA CEILÂNDIA NORTE-DF. MINISTÉRIO INTERNACIONAL DO 

GUARÁ/DF EQNM 6/8, Área Especial "A" Cidade de Ceilândia-DF, CEP: 72.210-065 CNPJ: 
02.574.010/0001-66 ESTATUTO SOCIAL CAPÍTULO I Do Nome, Sede e Fins e Duração. Art. 12 A 
Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo da Ceilândia Norte-DF, com sede situada a EQNM 6/8, 
Área Especial "A" Cidade de Ceilândia-DF, CEP: 72.210-065, CNPJ: 02.574.010/0001-66, Registrado e 
Arquivado sob o nº 0572, Registro de Pessoa Jurídica, 1º Oficio de Notas, Registro Civil e Pr, :esLs, 
Títulos e Documentos; é um Campo Vinculado, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 29 do 
Estatuto Social da Igreja Evangél._;a Assembleia de Deus Ministério Internacional do Guará/DF, 
organização religiosa, sem fins lucrativos e constituindo-se pessoa jurídica de direito privado e tem por 
finalidade: 1 - congregar os membros, promovendo e incentivando o seu progresso espiritual, moral, 
social e cultural, tendo como regra de fé e prática as doutrinas na Bíblia Sagrada; li - criar e manter 
instituições de ensino teológico em todos os níveis; Ili - fundar e manter escolas em todos os níveis, 
conforme o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e demais legislações complementares; IV 
- produção e edição fonográfica, produção de trabalhos escritos e audiovisuais, publicações, revistas,
livros, e outros; V - realização de seminários, cursos, debates, convenções, conferências, congressos e
mostra sobre as atividades fins; VI - prestar assistência social e filantrópica, por si mesma, ou através
de parcerias com instituições filantrópicas ou congêneres vinculadas. Art. 22 A Igreja Ev;-'"lg�r·-:a
Assembleia de Deus, Campo da Ceilândia Norte-DF, é constituída por sedes locais, congregações, sub
congregações, bem como igrejas ql· "! vierem a ser vinculados no território nacional e no exterior e tem
sua personalidade jurídica própria, a qual estará vinculada estatutariamente à Igreja Evangélica
Assembleia de Deus Ministério Internacional do Guará/DF. SEÇÃO I Da Duração Art. 32 A Igreja
Evangélica Assembleia de Deus, Campo da Ceilândia Norte-DF, tem duração por tempo indeterminado,
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so podendo ser dissolvida pelo voto favorável de dois terços os membros ativos eadastrados l"IO-
s_istema de membros da igreja, p1 ..:sentes na Assembleia Geral especialmente convocada. §12. Na 
eventualidade de não ser atingido o quorum do caput desse a1tigo, far-se-ão tantas convocações 
quantas forem necessárias para atingi-lo. §22. Em caso de dissolução, solvidos todos os compromissos, 
os bens remanescentes serão entregues a Sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério 
Internacional do Guará-DF, que lhes dará a destinação necessária. CAPÍTULO li Dos Membros Art. 4º
São membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo da Ceilândia Norte-DF, os crentes no 
Senhor Jesus Cristo, batizados por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, i.nscritos no 
rol de membros e que se conduzam de acordo com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus e este estatuto. 
§12 Os membros poderão contribuir, voluntariamente, para atender às despesas gerais da igreja,
contudo não responderão subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela instituição, m�s es�a
responderá com seus bens, através da Diretoria Executiva. §2º É facultado à igreja aceitar mão de obra
gratuita e voluntária para construc.ão de templos e outras obras de seu interesse, nos termos da
legislação vigente. SEÇÃO I Da Admissão e Desligamento Art. 52 É.admitido o membro: a) mediante o
batismo; e b) por recebimento, mediante carta de transferência ou aclamação. Art. 62 Dar-se-á o
desligamento do membro: a) a pedido, mediante carta de transferência; b) por abandono; c) por
morte; e d) por exclusão. SEÇÃO li Da Disciplina Art. 72 São medidas disciplinares: a) advertência,
verbal ou escrita; b) suspensão; e e) exclusão. §12 Dar-se-á advertência ao membro, de forma verbal
ou escrita, visando corrigir condutas divergentes dos costumes adotados pela igreja. §22 Será aplicada
suspensão da comunhão e das atividades que exerça na igreja ao membro que incorrer em conduta
transgressora das doutrinas bíblicas, especialmente as previstas em Romanos 1.23-32, Apocalipse 21.8
e I Coríntios 6.9-10, a juízo do Ministério da igreja. §32 É passível de exclusão o membro que promover
dissidência ou rebelar-se contra a autoridade da igreja, o presente Estatuto ou contra o minis·��rio-Ja
igreja, além de outras condutas . de gravidades reconhecidas pelo referido Ministério. §42 Nos
procedimentos disciplinares de Membro, ser-lhe-á assegurada a defesa, conforme estabelece a Bíblia
Sagrada, no Evangelho de Mateus 18.15-18. SEÇÃO Ili Dos Direitos e Deveres Art. 82 São direitos dos
membros: 1 - Receber orientação e assistência espiritual; li - Participar das reuniões de culto e demais
atividades da igreja, observada as competências; Ili - Participar das Assembleias Gerais ordinárias e
extraordinárias. Parágrafo único. As reuniões da diretoria executiva e ministério são privativas dos
seus respectivos componentes e os obreiros convidados. Art. 92 São deveres dos membros: 1 - Cumprir
o Estatuto, as decisões ministeriais, pastorais e das Assembleias Gerais; li - Comparecer às Assembleias
Gerais, quando convocados; Ili - Zelar pelo patrimônio material e moral da igreja; IV - Obedecer às
doutrinas bíblicas ensinadas pela igreja; e V - Frequentar a igreja e cultuar com habitualidade.
CAPÍTULO Ili Do Patrimônio. Art. 10 O patrimônio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ca."·npo da
Ceilândia Norte-DF, é formado por bens móveis, imóveis e semoventes que possua ou venha a possuir.
Art .. 11 Os bens i.móveis d.a Igreja [.,angélica Assembleia de De.us, Campo da Ceilândia Norte-DF, não
serão objetos de alienação, salvo quando a transação lhe for conveniente, depois de aprovada pela
Mesa Diretora da COMIG. Parágrafo único. A aquisição ou recebimento por doação de bens, móveis
ou imóveis, deverá ser registrada, exclusivamente, em nome da igreja. SEÇÃO ÚNICA Das Fontes de
Recursos. Art .. 12. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo da Ceilândia Norte-DF, é mantida
pelas seguintes fontes de recursos: l - Dízimos; li - Ofertas; e Ili - Doações diversas. Parágrafo único. As
contribuições referidas neste artigo são voluntárias, não sujeitas à devolução, e visam atender às
despesas gerais da igreja. CAPÍTULO IV Dos Órgãos Deliberativos. Art. 13. São órgãos deliberativos da
Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo da Ceilândia Norte-DF: 1 - Assembleia Geral; li - Conselho
Fiscal; Ili - Ministério. SEÇÃO I Da Assembleia Geral. Art. 14. A Assembleia Geral é constituída i,\e
todos os membros em comunhão, presentes à hora fixada na convocação. É presidida pelo· Pastor
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Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo da Ceilândia Norte-DF. É o órgão de 
decisão soberano, com poderes para decidir sobre assuntos de natureza social, eclesiástica e outros a 
juízo do ministério da Igreja, bem como, aprovar, reprovar, retificar ou ratificar atos de interesse da 
igreja local. §1º. A Assembleia Geral poderá deliberar com até um terço dos seus membro::. ativos 
cadastrados no sistema de membros da igreja, em primeira convocação ou com qualquer número a 
partir da segunda convocação, exceto os casos previstos nos artigos 3º e 40 deste Estatuto. §2º. Os 
membros referidos no caput deste artigo são os pertencentes à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 
Campo da Ceilândia Norte-DF, suas Sedes Locais, Congregações e Sub-congregações. Art. 15. A 
Assembleia Geral se reunirá em caráter ordinário anualmente, no mês de janeiro, para eleger sua 
Diretoria Executiva, Conselho Fiscal que exercerão os mandatos no exercício social seguinte. Parágrafo

único. O Presidente do Campo Vinculado exercerá o cargo por tempo indeterminado, observando-se o 
disposto no artigo 36. Art. 16. A Assembleia Geral se reunirá em caráter extraordinário para: 1 -
Destituir componente da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal por conduta desonrosa ou por 
incapacidade física ou mental para o exercício da função; li - Examinar e decidir outros casos, a juízo do 
Ministério da Igreja. Parágrafo único. A convocação da Assembleia Geral será por edital fix�···:to r:;>s 
murais do Campo Vinculado, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, com avisos verbais nas 
reuniões ordinárias da igreja. SEÇÃ:"'I li Do Conselho Fiscal. Art. 17. O Conselho Fiscal é composto de 
três membros, alheios à Diretoria Executiva, eleitos anualmente pela Assembleia Geral Ordinária, por 
indicação do Pastor Presidente do Campo Vinculado e tem por atribuição examinar mensal ou 
extraordinariamente, quando convocado, as contas da igreja e emitir parecer sobre sua regularidade. 
Parágrafo único. Preferencialmente, os membros do Conselho Fiscal devem ser eleitos dentre pessoas 
dotadas de conhecimentos contábeis. SEÇÃO Ili Do Ministério da Igreja. Art. 18. O Ministério da Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus, Campo da Ceilândia Norte-DF, é um órgão deliberativo, composto de 
sua Diretoria Executiva, Ministros e demais obreiros, o qual se reunirá periodicamente para tratar de 
assuntos administrativos e eclesiásticos de interesse da igreja. §1º. São obreiros, os membros da igreja 
que tenham cargos eclesiásticos, tais como: Auxiliar de Trabalho, Diácono, Diaconisa, Presbítero, 
Missionária, Missionário, Evangelista e Pastor. §2º. São Ministros da igreja os membros que tenham 
cargos eclesiásticos, tais como: Pac;tor, Evangelista e Missionário (a), cadastrados na COMIG. §3º. 
Compõem o Mi.nistério Local todos os Obreiros da igreja. CAPÍTULO V Da Administração SEÇÃO I Da 

Diretoria Executiva. Art. 19. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo da Ceilândia Norte-DF, é 
administrada por uma Diretoria Executiva, composta de Presidente, que é o Pastor Presidente do 
Campo Vinculado pertencente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Internacional do 
Guará-DF, Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto Vice-Presidentes; Primeiro, Segundo e Terceiro 
Secretários; e Primeiro e Segundo Tesoureiros, eleitos anualmente pela Assembleia Geral Ordinária, 
por indicação do Pastor Presidente do Campo Vinculado. §1º. Os membros da Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal não serão remunerados. §2º. Qualquer membro da Diretoria Executiva exercerá seu 
mandato enquanto satisfizer os preceitos bíblicos, os interesses da igreja e viver irrepreensivelmente. 
§3º. O cargo de Pastor Presidente do Campo Vinculado é privativo de Pastor. As Sedes �oc ... ;s,
Congregações e Sub-congregações poderão ser dirigidas por Evangelistas e Presbíteros,
respectivamente. SEÇÃO li Da Competência. Art. 20. Compete ao Presidente da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus, Campo da Ceilândia Norte-DF: 1 - Representar a igreja, ativa, passiva, judicial e
extrajudicialmente; li - Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto Social e o Estatuto Social da Igreja
Evangélica Assembleia de Deus Ministério Internacional do Guará/DF, no que diz respeito aos Campos
Vinculados; Ili - Convocar e presidir as Assembleias Gerais, reuniões da Diretoria Executiva e reuniões
do Ministério; IV - Fundar Sedes Locais, Congregações e Sub-congregações, observando os limites
estabelecidos no Estatuto Social; V - Adquirir bens móveis, imóveis e semoventes para a igreja; VI -

3 



rt6"0 do �o Ofício do ,'e t·-·- � 10 Of'-· d H t R '"' •• B ndeirante -
�

DF ar orlu uO - 11.10 e O as, e9.1-•ur.::!,�o ª ·vil e Protesto, Títulos e Documentos
:=itivio Rezende Rio le Pes:º�S... Jurídi�as do DF _, . 

i:::screvente IAverb-�do ,l ijarsell! da Pessoa Jur 1d1ca · 
lnQ 000005n, sob notocolo nQ 00002385

Assinar com o Secretário as atas das reuniões das Assembleias Gerais e do Mm,steno da 1greJa; VII -
Assinar com o tesoureiro documentação bancária e contábil; VIII - Cumprir e fazer cumprir as 
resoluções das Assembleias Gerais, do Ministério da igreja e da COMIG; IX - Indicar, designar, 
empossar, substituir e transferir dirigentes de Sedes Locais, Congregações e Sub-congregações do 
Campo Vinculado; e X - Zelar pelo bom funcionamento da igreja e outras atividades que lhe forem 
atribuídas em razão do cargo. Art. 21. Aos Vice-Presidentes compete auxiliar o Presidente do Campo 
Vinculado em suas atividades e substituí-lo, em caso de impedimento, sucessivamente pela ordem 
hierárquica. Art. 22. Compete ao primeiro secretário, manter em dia e em ordem os arquivos ,;sico� e 
digitais bem como os livros da igreja, lavrar ata das reuniões de obreiros, inclusive da Assembleia 
Geral, e outras tarefas que lhe forem designadas em razão do cargo. Parágrafo Único Ao Segundo e 
Terceiro Secretários compete auxiliar o Primeiro em suas atividades e substituí-lo em seus 
impedimentos, pela ordem hierárquica. Art. 23. Ao Primeiro Tesoureiro incumbe o recebimento, 
escrituração e guarda dos dízimos, ofertas e doações destinadas à igreja, prestação de relatórios 
mensal e anual, movimentação de contas bancárias como saques, transferências e aplicações que só 
poderão ser realizadas em conjunto com o Presidente, além de outras tarefas pertinentes. §lQ Ao 
Segundo Tesoureiro compete auxiliar o Primeiro no exercício de suas funções e substituí-lo em seus 
impedimentos. §2Q. É vedado ao cargo de Tesoureiro ter vínculo de parentesco com o pastor dirigente 
da igreja. SEÇÃO Ili Do Conselho Fiscal. Art. 24. O Conselho Fiscal é composto de três membros, 
alheios à Diretoria Executiva, eleitos anualmente pela Assembleia Geral Ordinária, e tem por at. ·buic;fo 
examinar mensalmente as contas da igreja e emitir parecer sobre sua regularidade. Parágrafo único.
Preferencialmente, os membros é.;., Conselho Fiscal devem ser eleitos dentre pessoas dotadas de 
conhecimentos contábeis. Art. 25. O Presidente do Campo Vinculado da Ceilândia Norte-DF, depois de 
ouvir o Ministério da igreja, intervirá na Sede local, Congregação e sub-congregação que: a) transgredir 
manifesta e propositadamente as doutrinas e costumes mantidos pela Igreja Evangélica Assembleia de 
Ministério Internacional do Guará-DF, bem como pelo Campo Vinculado, descrito neste Estatuto; b) 
tornar-se inadimplente com os compromissos financeiros assumidos com esse Campo Vinculado; c) 
não conseguir superar perturbação de ordem interna; d) atentar contra a unidade e harmonia da Igreja 
Evangélica Assembleia de Ministério Internacional do Guará-DF; e e) não honrar os compromissos 
financeiros assumidos com os obreiros jubilados, sob a responsabilidade do Campo Vinculado. Art. 26.

Outras igrejas poderão ser filiadas ou vinculadas à Sede do Campo. Art. 27. Os Campos Vinc�la�7s 
recolherão, mensalmente, à Sede Internacional, 10% (dez por cento) _de sua renda bruta para custeio 
de despesas administrativas e da, manutenção de órgãos e instituições de interesse do Ministério 

1 

Internacional do Guará-DF. Art. 28. As Sedes Locais e as Congregações recolherão até 30% (trinta por 
cento) de sua renda bruta, mensalmente ao Campo Vinculado. Art. 29. O Pastor Presidente da Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus Ministério Internacional do Guará-DF, depois de ouvir a Mesa Diretora 
da COMIG, intervirá no Campo Vinculado que: a) transgredir manifesta e propositadamente as 
doutrinas e costumes mantidos pela Sede Internacional, bem como o que prescreve este Estatuto; b) 
tornar-se inadimplente com os compromissos financeiros assumidos com a Sede Internacional; c) não 
conseguir superar perturbação de ordem interna; d) atentar contra a unidade e harmonia da Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus Ministério Internacional do Guará-DF; e e) não honrar os 
compromissos financeiros assumidos com os obreiros jubilados, sob a responsabilidade do Campo 
Vinculado. CAPÍTULO VI Das Sedes Locais, Congregações e Sub-congregações. Art. 30. Entendt:se pÓr 
Sede Local, Congregação e Sub-congregação as igrejas subordinadas e gerenciadas pela Sede do 
Campo Vinculado, na forma deste' Estatuto. Parágrafo único. Sedes Locais, Congregações e Sub
congregações não podem possuir estatuto próprio por serem geridas pelo estatuto da Sede 
Internacional ou do Campo Vinculado, podendo receber o CNPJ de filial. Art. 31. Nenhum Dirigente de 
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Sede Local, Congregação e Sub-congregações pode iniciar construção ou reforma de grande vulto, sem 
prévia aprovação, por escrito, do pr�sidente do Campo Vinculado a que estiver subordinado. Art. 32. A 
igreja que pleitear sua elevaçã.o ao nível de Campo Vinculado deverá fazê-lo por escrito ao presidente 
do Campo a que estiver imediatamente subordinada, que remeterá, posteriormente, cópia do pedido 
ao Pastor Presjdente do Ministério Internacional do Guará-DF, com parecer prévio.§19. O Pastor 
Presidente do Ministério Internacional do Guará-DF encaminhará o parecer prévio a COMIG para 
apreciação e aprovação, caso julgue pertinente. §22. Para que seja atendido o pleito deste artigo a 
Sede Local deverá satisfazer os seguintes requisitos: 1 - Possuir templo construído em área própria, o 
mínimo de três congregações e estar a uma distância de no mínimo dois quilômetros da Sede 
Internacional e dos Campos Vinculados do Ministério Internacional do Guará-DF; li - Haver atingido 
número de membros superior a mil e quinhentos; Ili - Ressarcir ao Campo a que estiver vinculada, das 
despesas investidas na Sede Local e suas Congregações; IV - Comprovar autonomia financeira ;.,ara as 
despesas fixas, de investimento e auxílio eclesiástico, além do ressarcimento das despesas de custeio 
realizadas pela sua Sede. §3Q. Satisfeitas as condições do parágrafo anterior, a Mesa Diretora da 
COMIG emitirá parecer sobre a elevação à categoria de Campo Vinculado. §42. A Congregação que 
pretender a elevação à categoria de Sede Local deverá haver atingido número superior a quinhentos 
membros ativos, devidamente cadastrados, desde que sua. Sede Local se torne Campo Vinculado. §52. 
A Sub-congregação que pretender a elevação à categoria de Congregação deverá atingir o número 
mínimo de duzentos membros ativos e devidamente cadastrados, desde que sua congregação se torne 
Sede Local. §62. A Sede Local, Congregação e Sub-congregação que pleitear receber igrejas por filiação 
ou vinculaç.ão, deverá fazê-lo por escrito ao presidente do Campo Vinculado, que ao julgar pertinente 
emitirá parecer por escrito. CAPÍTULO VII Do Auxílio Eclesiástico. Art. 33. A juízo da Mesa Diretora da 
COMIG, o Pastor Presidente do Campo Vinculado poderá receber auxílio eclesiástico. §12. o' :�for �'.o 
auxílio eclesiástico do Pastor Presidente do Campo Vinculado será arbitrado pela sua Diretoria 
Executiva, que será e.ncaminhada à �preciação da Mesa Diretora da COMIG. §22. A concessão do 
Auxílio Eclesiástico aos Dirigentes de Sedes Locais, Congregações e Sub-congregações ficará a critério 
do Campo Vincuf ado. §3Q. Na fixação do valor do Auxílio Eclesiástico serão consideradas as seguintes 
condições: 1 - O volume de atividades, a área de abrangência do trabalho e o nível de responsabilidade 
que recai sobre o dirigente; li - A capacidade financeira da igreja, consideradas suas despesas fixas e 
investimentos necessários; e Ili - O teto fixado pela Mesa Diretora da COMIG. §4Q. Nenhum auxílio 
eclesiástico poderá igualar ou superar ao auxilio facultado ao presidente do Campo Vinculado. Art. 34.

No caso de afastamento dos serviços pastorais por motivo de jubilação ou invalidez permanente, física 
ou mental, o Pastor Presidente do Campo Vinculada e os Dirigentes de Sedes Locais, Congregações e 
Sub-congregações poderão receber Auxílio Eclesiástico, a juízo da Mesa Diretora da COMIG, d�rois rle 
ouvida a respectiva Diretoria Executiva. §12. No caso de. morte do Pastor Presidente do Campo 
Vinculado, Dirigente de Sede Local,. Congregaç_ão e Sub-congregação, a esposa poderá receber auxílio, 
a juízo da Mesa Diretora da COMIG, não superior a 50% (cinquenta por cento) do valor percebido pelo 
seu cônjuge em vida. §2Q. No caso de a viúva contrair novo matrimônio ou afastar-se da comunhão 
cristã, a Mesa Diretora da COMIG reexaminará o ato que concedeu o auxílio para decidir sobre sua 
suspensão, redução ou manutenção, posto que tal benéfico não constitui direito adquirido. §3Q. Em se 
tratando de jubilação, esta se dará após atingir a idade mínima de 70 (setenta) anos, com no mínimo 
15 (quinze) anos como dirigente do Campo Vinculado, Sede Local, Congregação e Sub-congregação da 
Ministério Internacional do Guará�DF. §4Q. O Campo Vinculado, suas Sedes Locais, Congregações e 
Sub-congregações arcarão com o pagamento do auxílio eclesiástico dos seus respectivos obreiros e 
viúvas, previsto no §1 ° deste artigo. §52. Em todos os casos referidos nos parágrafos anteriores será 
levada em canta a capacidade financeira da igreja a que o obreiro dirige, bem com seu esl..:tdo Je 
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saúde. §6º. As despesas de natureza pessoal do Pastor Presidente do Campo Vinculado, Dirigentes de 
Sedes Locais, Congregações e Sub-congregações das igrejas, não serão por estas custeadas. CAPÍTULO 
VIII Das Disposições Gerais. Art. 35. Em caso de vacância do cargo de presidente de Campo Vinculado, 
o 1º Vice-Presidente assumirá o cargo interinamente e, dentro de 30 (trinta) dias, apresentará -. no1.1e
sugerido pelos ministros da Sede do Campo Vinculado ao presidente da COMIG, que convocará sua
Mesa Diretora para fins de apreciação do nome sugerido à sucessão. §1º. Para efeitos do caput do
artigo 35, considera-se ministro somente os pastores, evangelistas e missionários ativos devidamente
cadastros na COMIG. §2º. Na caso do artigo 35, o pastor homologado pela Mesa Diretora da COMIG,
assumirá interinamente, a presidência, pelo período mínimo de um ano, após o qual poderá ser
efetivado no cargo e empossado na Assembleia Geral Ordinária na Sede Internacional do Guará-DF.
§3º. O novo pr·esidente do Campo Vinculado será apresentado à igreja Sede do Campo pela Mesa
Diretora da COMIG. §4º. Em caso de afastamento definitivo, o pastor presidente poderá indicar um
nome para sua sucessão a qual será encaminhado à COMIG para fins de apreciação e homologação.
Art. 36. O Pastor Presidente do Campo Vinculado não é passível de exoneração do cargo, exceto se: a)
deixar de cumprir determinações do Ministério Internacional do Guará-DF e da COMIG; b) cometer r1to
que o incompatibilize com as funções do cargo; c) perder a capacidade física ou mental, em caráter
irreversível; d) causar considerável prejuízo ao progresso da igreja; e e) a seu pedido. Parágrafo único.

A ocorrência de qualquer dos casos enumerados nas alíneas "a" a "d" deste artigo será apurado e
decidido pela Mesa Diretora da COMI.G. Art. 37. Fica estabelecida a distância mínima de um
quilômetro entre as Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus Ministério Internacional do Guará-DF e
Campos Vinculados, salvo se houver mútuo entendimento. Art. 38. Precederá à posse na direção das
Sedes Locais, Congregações e Sub-congregações a assinatura pelo empossando de Termo Fidelidade
Ministerial e ou outro documento pertinente. Parágrafo único. O obreiro dirigente ou qualquer outra
pessoa que vier a residir ou utili.zar-se de imóvel pertencente à igreja, não poderá sublocar o imóvel e
terá que assinar contrato de comodato ou de cessão de uso com o Campo Vinculado. Art. 39. A
Diretoria Executiva da igreja não se responsabilizará por dívidas contraídas por terceiros, em nome da
igreja, sem que haja, para isso, uma prévia autorização por escrito assinada pelo Presidente do Campo
Vinculado, Sedes Locais, Congregações e Sub-congregações. Art. 40. Este Estatuto poderá ser
reformado por proposta de dois terços dos membros ativos cadastrados no sistema de membros da
igreja, presentes na Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, com autorização, por
escrito, do presidente da Mesa Diretora da COMIG. Art. 41. Os casos omissos serão resolvidos pelo
Ministério da Sede do Campo Vlnculado. Art. 42. Fica eleito o foro de Brasília - DF, para a competência
de qualquer ações, que porventura possam ser intentadas em razão do presente Estatuto,
renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja na forma da Lei. Art. 43 Este Êstatuto
entrará em vigor após sua aprovação e registro em Cartório competente, ficando revogado, no todo, o
Estatuto por este reformado. Ceilândia-DF, 09 de janeiro de 2016. Pr. Ruberv�I .Alves Leite Presidente
da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo Vinculado da Ceilândia Norte�ÓF, Pr. Joaq�im José da
Costa OAB/DF 8.280. Após a leitura do novo estatuto social, foi colocada pe.lo Pastor Preside t.e . :n
votação para aprovação; tendo sido aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a
tratar, ás 22 horas, o Pastor PresidLlte da assembleia deu por encerrada a sessão, do que eu, Antônio

Elegância de Mariano Filho., primeiro secretário, lavrei a presente ata que, após lida e aprovad�,-será
_Qr mim e elos demais presentes. 

Ruberval Alves Leite 
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