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presbitérios e sínodos
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Opinião: "momento novo

da comunicação na

IPm\ Rev. Enock
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Reunido no final de fevereiro, o Supremo Concílio iniciou depois de

aprovada a criação de uma comissão especial que ficará responsável

pelo início dos trabalhos de reforma da Constituição. Esse foi um dos

tópicos votados durante os trabalhos do Concílio maior da IPIB,

Durante a reunião estiveram presentes vários pastores de outras

denominações como da IPB e a da IPU.

Página 6

Mesa Diretora: uma visão do

tempo'novOj com responsabilidade

e dedicação

No dia 8 de março

P comemorou-se o Dia

Internacional da Mulher.

Parabéns.

tncontro de Coordenadores
Nos dias 8 e 9, coordenadores regionais de

adultos estiveram reunidos em Campinas
para planejar ofuturo

Página 8

Nào perca! A IPIB icm ani novo Sínodo. O Estandarte esteve lá e mostra a reportagem completa na próxima cdiváo.
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Pn«ila Doilotia-OF-O

Meneies, "ouvir u que o leitor tem

a dizer"

O Estandarte, ]orr\d\ evan-

gélico mais antigo do Brasil,

jamais deseja ser um jornal

esclerosado, um jornal que raie

sozinho. Ele deseja ser encon-

trado sempre "conversando

com o leitor", isto é. ele quer

falar discutir, informar, mas

também quer ouvir o que o lei-

tor tem a dizer, seja em foram

de crítica, de sugestão ou até

Editoriu

Conversando com o leitor

mesmo de apreciação. Aliás, à

luz de uma das decisões mais

importantes da última reunião

do Supremo Concílio ocorri-

do no final do mês passado

que deflagrou aquilo que se

pretende ser uma ampla e pro-

fijnda reforma de sua Consti-

mição, O Estandarte quer es-

tar servindo aos irmãos de lo-

dos os rincões do nosso país

para que participem aberta e

corajosamente na reelaboração

da carta Magna de nossa que-

rida igreja. Você participará

um pouco do que foi o Concí-

lio Maior de nossa Igreja, mes-

mo sem ter podido estar lá. O
Estandarte esteve em Mariá-

polis e traz para você o regis-

tro das decisões daquele Con-

cílio. A partir desta edição, O
Estandarte está abrindo mais

três importantes portas que en-

tendemos serão oportunas para

a vida do leitor. Agora em
março com o Rev. Sérgio Fran-

cisco dos Santos, o leitor irá

perguntar o que quiser. Em
abril, com o Rev. Silas Silveira

você terá um advogado ao seu

dispor e com o Rev. Calvino

Camargo, você participará da-

quelas reflexões teológicas e

doutrinárias que você sempre

quis e não teve oportunidade

de participar. E a mulher? O
Estandarte não se esqueceu de

seu dia Internacional. Como
disse alguém "«ão há coisa

que demonstre de maneira

mais decisiva o caràter de um

homem ou de uma nação, do

que a maneira pela qual são

tratadas as mulheres". Lem-

bradas na reunião de Coorde-

nadores Regionais de Adultos

ocorrida nos dias 8 e 9 em
Campinas. O Estandarte es-

teve lá para reconhecer a im-

portância da participação cons-

trutiva da mulher na IPIB. Ain-

da nesta edição, as principais

decisões ocorridas em alguns

Presbitérios relatadas em suas

atas. O^síflHí/ar/^quer assim,

um jornal que conversa com o

leitor.

Rev. Altamiro Carlos

Menezes é diretor doJornal

Expediente A Vez do Leitor
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Boston
Fiquei feliz ao receber "O

Estandarte"de janeiro/97. Graças ao

Rev, Clayton da IPI Central de

Botucatu, tenho recebido o jornal e

me mantido informado sobre as

realizações da nossa querida igreja

no Brasil e também da
reaproximação com a IPB. Estou

morando em Boston. Massachu-setts

há 7 meses com a família. Tem sido

uma bênção a nossa estadua aqui nos

Estados Unidos. Um grande abraço

a todos.

Pau/o Câmara Marques Pereira

1298 Commonweaith Ave apt 38

Boston MA - USA - 02134

Paris
Estou vivendo em Paris desde

1 994 para realizar meu doutorado em
Filosofia com esta correspondência

aproveito para dizer que tenho rece-

bido O Estandarte e comunicar meu
novo endereço. Desejo a você (dire-

tor do jornal) toda inspiração, cora-

gem e ânimo na direção do jornal.

Danilo Di Manno de Almeida

75. rue javelot appi 1483

75013- Paris - France

Curitiba
Foi com apreço que folheei o

"novo" O Estandarte. Parabéns pela

reformulação gráfica e pela nova li-

nha editorial. Minha alegria foi ain-

da maior quando vi o querido amigo

e colega como editor do O Estandar-

te, Quero fazer coro aquela voz que

há anos soa em nossos arraiais.

"Tudo nos une. nada nos separa". Pa-

rabéns!

Rev Márcio Coelho.

Editor-responsável pelo

jornal Brasil Presbiteriano

Curitiba 2

Caro Editor, com alegria verifi-

quei as mudanças em nosso O Es-

tandarte, seu novo visual, mais agra-

dável, mais moderno.

Minha oração é para que o Se-

nhor da Igreja dê a você e toda a equi-

pe a porção dobrada de seu Santo Es-

pirito, para que possam desem-
penhar bem este novo ministério. No
amor de Cristo,

Paulo Eugênio

Rua Paulo Martins. 105

Ap 1 Bloco B 80710-010

Curitiba PR

Campo Grande
Vi ontem O Estandarte na igreja

(n" 2) e lembrei-me não renovei a as-

sinatura, por isso não recebi. Apre-

ciei a nova linha de apresentação do

querido jornal, Parabéns senhor di-

retor! Que Deus lhe dê sempre mais

e mais sabedoria, inspiração no tra-

balho do Mestre. Que alegria atra-

vés dele saber tudo que vai pela Igre-

ja Nacional. Leio desde pequenina,

há mais de 60 anos, por que meu pai

assinava.

Coraly Cunha Souza e Silva

Rua Amazonas. 805 apt 102

Campo Grande - MS

Salvador
Recebi O Estandarte de janeiro

e verifiquei a renovação na direção

do jornal, meu irmão Paulo ficou

doente e tudo se fez novo. Parabéns!

Em janeiro completei 49 anos como
pastor e tenho quase 72 anos de ida-

de. Sempre gostei de escrever para

O Estandarte desde os primórdios do
meu pastorado.

Rev. Josué Cintra Damião
Av Euclides da Cunha 89/501

Salvador - BA

Omitimos

Na última edição, na
coluna Poucas e Boas
(nota sobre os 50 anos de
ministério do Rev. Jair

Ribeiro de Mello) omiti-

mos o nome do pregador
da noite. Rev. Dr. Rubens
Cintra Damião.
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Rev. Mathias: precisamos

tnlensificar a nossa comunhão com

Deus e a nossa comunhão fralerna

Apesar de refletir tensões

próprias de uma Igreja que de-

senvolve a consciência crítica

e que não quer confonnar-se

com o presente século, o Con-

cilio conseguiu, com a graça de

Deus, chegar a decisões que

balizam a nossa caminhada.

Dentre essas decisões desta-

camos:

1) A aprovação do
Planejamento
Estratégico

Que define o propósito da

Igreja, os seus princípios bási-

cos de atuação, os seus fatores

chaves de sucesso e os objeti-

vos gerais que devem ser alcan-

çados até 2003. O grande mé-

rito do Planejamento é o de que

ele é um processo e um desafio

para a Igreja agir no dia-a-dia

com olhos voltados para os lar-

gos horizontes que se

descortinam à sua frente, na

construção do seu futuro,

enraizada nas suas origens

bíblicas e históricas. Decidiu-

se também aprovar o Plano de

Açào para 1 997 e a transfor-

mação do Plano Estratégico

numa cartilha popular para que

os Sínodos, os Presbitérios e os

Palavra DO Presidente

A Jornada da nossa Igreja

reunião do Supremo CondUoj realizada entre os dias 20 e 24 de fevereiro deste

ano demonstrou a disposição da nossa Igreja de ajustar-se aos propósitos divinos para

que tenhamos uma jornada feliz, rumo ao Século XXÍ e ao nosso centenário em 2003

Rev. Madiias Quintela de Sou/a

Conselhos possam aplicar os

conceitos e a metodologia no

planejamento em nível regional

e local.

2) Reforma
Constitucional
Acolhendo proposta da Co-

missão Executiva, o Supremo
Concílio resolveu iniciar um
processo de reforma constitu-

cional. Para isto, foi eleita pelo

plenário uma Comissão de alto

nível, composta de sete irmãos,

que receberá os documentos

enviados pelos concílios com
propostas de reforma da cons-

tituição e normas da IPIB e ela-

borará um anteprojeto que será

apresentado à reunião extraor-

dinária do Supremo Concilio.

Foi aprovado também um
cronograma que prevê todas as

etapas desse processo de refor-

ma constitucional. Devemos
orar suplicando a iluminação

divina para que não se desper-

dice a oportunidade tão preci-

osa de se fazer os necessários

ajustes na nossa Lei Maior que

possibilitem o avanço da Igre-

ja em sua jornada.

3) Orçamento
A inclusão deste item na

agenda da reunião tinha não só

o objetivo de aprovar o Orça-

mento para 1997, que poderia

ser feito pela Comissão Exe-

cutiva, mas o de abrir a opor-

tunidade de o Concílio dar a

sua contribuição para o aper-

feiçoamento das normas e cri-

térios do uso e da administra-

ção dos recursos financeiros da

Igreja. Isto foi conseguido. Foi

satisfeito também, em parte, o

grande desejo da Igreja, reve-

lado cm reuniões antenores do

Concilio, de aumentar a por-

centagem da receita destinada

à obra missionária. Ficou cla-

ro nas discussões e decisões

que nenhum órgão ou institui-

ção da igreja será considerado

vilão do Orçamento desde que

contribua eficazmente para que

a Missão da Igreja, muito bem
definida no Planejamento Es-

tratégico, seja cumprida. Os
conciliares constataram, com
alegria, o bom desempenho fi-

nanceiro, nos dois últimos

anos.

4) Outras decisões
importantes

A) a criação de melhores

condições para que a Secreta-

ria de Educação Cristã possa

executar os seus projetos de

produção de material e de trei-

namento de pessoas para a edu-

cação religiosa em nossa Igre-

ja. B) a criação da Secretaria

de Educação Teológica, em
substituição ao CONET, que

além do efetivo gerência-mento

dos nossos seminários, fica

com a incumbência de elabo-

rar um projeto de Educação

Teológica que responda aos

profundos anseios da Igreja

quanto à fonnação dos nossos

obreiros. C) A aprovação por

unanimidade e com entusiasmo

do projeto editorial do O Es-

tandarte, ao lado de outras

medidas que visam aperfeiço-

ar a comunicação da Igreja

para que os planos e projetos

sejam assimilados e assumidos

por todos os presbiterianos in-

dependentes. D) Aprovação de

medidas que poderão transfor-

mar Betel-Lar da Igreja num
grande guarda-chuva capaz de

abrigar projetos sociais em
todo o país.

Notou-se nesta reunião do

Supremo Concilio uma foric

tendência de afinnação confes-

sional. Apesar da abertura para

a reforma da Confissão Fé. em
reuniões anteriores, quando foi,

inclusive, nomeada uma Co-

missão para elaborar um texto

que servisse de anteprojeto

para uma Confissão de Fé para

a IPIB. o Concilio rejeitou, em
sua última reunião, todos os

documentos encaminhados por

Concílios inferiores que propu-

nham reforma parcial da Con-

fissão de Fé. principalmente os

que pleiteavam liberdade de

opção quanto ao batismo infan-

ENDA DO PRESIDEM'^''
14 - Visita à V IPI de Osasco, às 20h, culto de ação de graças pelo aniversário da igreja

1
5 - Presença à IPI São José dos Pinhais, Conjunto Urano, na Conferência Missionária

1
6 - Pregação no aniversário da 6" IPI de Londrina

20 - Participação, a convite, na reunião da Comissão Executiva da IPB

21 e 22 - Reunião da Diretoria e da Comissão Executiva em São Paulo

23 - Pregação no aniversário da 3
' IPI de São Paulo

30 - Pregação nas comemorações do aniversário da 2" IPI de Curitiba

1 2 e 1 3 - Visita à Igreja de Aracaju - SE, aniversário da Igreja

18a 21 - Preletor na Conferência de Missões do Presbitério do Distrito Federal

til c ã forma de batismo
(imersão ou aspersão), reafir-

mando a posição de que. ape-

sar de não negar a validade do

batismo por imersão, nossa

Igreja adota a aspersão por

consideiá-la bíblica, prática e

caraclerislica da tradição

presbiteriana, ao mesmo que

também rcatiniia o batismo in-

fantil tundamciiladu biblica-

mente na Aliança de Deus com
o seu povo. Para que possamos

prosseguir firmes numa jorna-

da feli/ c necessário que lodos

nós compartilhemos a visão de

Deus para a nossa Igreja, que

sejamos fiéis aos votos solenes

feitos diante de Deus e da Igre-

ja como crentes e como ofici-

ais (pastores, presbíteros e

diáconos e diaconisas) c que

estejamos atentos aos acenos

de Deus que sinalizam a nossa

caminhada. Para isto precisa-

mos intensificar a nossa comu-

nhão com Deus e a nossa co-

munhão fraterna, buscando a

sabedoria do alto para que pos-

samos equilibrar a esperteza da

cobra com a simplicidade da

pomba no cumprimento da

nossa missão no mundo.

Mathias Quintela de Souza

é presidente do Supremo

Concílio da IPIB

Tesouraria em
Curitiba

A tesouraria da Igreja

Nacional agora está

sediada na cidade de

Curiiiba. O Presb. Alcy

Thomé da Silva, nosso

tesoureiro, recebe agora

todas as

correspondências no

seguinte endereço:

Alameda Carlos de

Carvalho. 337 1" andar

Conjunto 20 Telefone

(041) 232-7444. Oremos

pelo irmão!
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Os 100 anos de Dr. Gordon

Rio Verde, Goiás - Hm de-

zembro, o Dr Donald Gordon

retomou dos Estados Unidos à

cidade de Rio Verde a fim de ce-

lebrar seu 100" aniversário, jun-

to ao povo rioverdense do qual

deu 33 dos melhores anos de sua

vida. Deixou ali como monumen-

tos de sua dedicavão missionária,

o Hospital Evangélico de Rio

Verde e a Escola de Enfemiageni

"Cruzeiro do sul". Símbolo vivo

de toda uma era na história de

missões, já concluida. Dr

Gordon combinava uma persona-

lidade que irradiava a realidade

de Cristo com a integridade emo-

cional, intelectual e profissional

que caracterizam a autêntica vo-

cação missionária, Dr. Gordon e

sua esposa, a enfermeira D. He-

lena, recém-casados, chegaram

ao Brasil em 1929, enviados e

mantidos pela Junta de Missões

Estrangeiras da Igreja

Presbiteriana ( do norte dos Es-

tados Unidos). Passaram os pri-

meiros cinco anos no Brasil pre-

paraiido-se para a grande tarefa

que Deus os havia chamado a re-

alizar. Primeiramente, aprende-

ram a comunicar-se em portugu-

ês, familiarizando-se com a cul-

tura brasileira. Dr. Gordon, des-

de logo, se entregou ao longo pro-

cesso de revalidar o diploma de

médico conforme as exigências

da lei para a prática da medicina

por estrangeiros, superado esse

obstáculo, Dr. Gordon e D. Hele-

na adquiriram experiência no

interior do Brasil, trabalhando no

P

Hospital Evangélico de Anápolis.

Goiás. Ao mesmo tempo, esta-

vam já procurando descobrir o

ponto estratégico, onde deveriam

estabelecer um novo hospital. O
local escolhido foi Rio Verde por

ser encruzilhada de estradas, que

se irradiavam por todo o vasto

sertão do sudoeste goiano, cuja

Atenção Líderes !

o Instituto Haggai do Brasil

estará promovendo entre os dias

27 e 29 de junho o Encontro Na-

cional de Lideres. Informações:

Instituto Haggai (012) 321-6177

ou Cláudio do Carmo Assis (0 1 4)

224-2277

Missões
Acontece nos dias 25 a 27 de

abril o 8" Congresso de Missões

na 1"* IP! de Maringá, com pre-

senças de Chacko Thomas, líder

indiano. Pr. José Armando
S.Cidaco, Ig, Batista, e vários

missionários. Informações pelo

fone/fax (044)226-4884

Dr. Gordon no seu 100" aniversário

carência de assistência médica

era um grito aos altos céus. Em
1 936. o casal Gordon pegou o ca-

minho poeirento para o Rio Ver-

de num Ford modelo 29. A po-

pulação era de apenas cínco mil

habitantes, mas Dr. Gordon e D.

Helena não se desanimaram. Tra-

taram de abrir uma clinica utili-

zando-se de dois cómodos da pró-

pria casa. Logo depois, inaugu-

raram um modesto hospital - um
dos primeiros no Estado e Goiás,

Teologia
o ISBL - Faculdade de Teo-

logia de Londrina abre inscri-

ções para o curso de pós-gradua-

ção a nível latu-sensu para o cur-

so de Especialização em
Aconselhamento Hospitalar. In-

formações (043) 323-5132 e fax

(043) 323-5363

Convocação
A Comissão Executiva do

Presbitério de Botucatu convoca

o Presbitério de Botucatu para

reunião extraordinária no dia 5

de abril de 1997, a ser realizada

às 8 horas no Acampamento
Cristo é Vida.

Como o número de pacientes

crescia a cada dia. foi preciso

chamar médicos brasileiros de

São Paulo para colaborarem com

a obra. A ampliação do hospital

exigia enfermeiras qualificadas,

o que levou à iiindação da escola

de enfermagem. Isso tudo tomou-

se possível, graças ao apoio e aos

recursos proporcionados pela en-

tidade missionária da qual os

Gordons eram membros - a Mis-

são Presbiteriana do Brasil Cen-

tral. Rio Verde logo se transfor-

mou nas palavras do Rev, Júlio

Ferreira, "na legião de enfermos

de toda sorte. Desde o arrancar

de dentes, até as intervenções ci-

rúrgicas mais desafiadoras, foram

tarefas cotidianos o Corpo Clíni-

co. Os estudantes de medicina

que ali fizeram estágio, se per-

guntam como era possível traba-

lhar naquele ritmo".

Como missionário-médico.

Dr. Gordon seguia o lema: "Cu-

rar o espírito antes de tudo e tam-

bém o corpo". Nasceu juntamen-

te com o Hospital Evangélico, a

primeira Escola Dominical de

Rio Verde. Os professores foram

o casal Gordon. Cultos diários

para os pacientes faziam parte in-

tegral das atividades do hospital.

A boa semente da Palavra

semeada por Dr. Gordon D, He-

lena e regada por missionários

colegas da região, deu fruto e em
1953 com a organização da Pri-

meira Igreja Presbiteriana de Rio

Verde, com o Rev. Augusto de

Araújo como ministro. Dr.

Gordon sempre cuidou de sua

atualização profissional, quer por

estudos pessoais, quer por cursos

de pós-graduação no Exterior.

Lá, quando recebia convites de

hospitais, oferecendo- lhe honorá-

rios muitas vezes maiores do que

o salário frugal de missionário.

Dr. Gordon recusava, preferindo

ser fiel à vocação para a qual fora

chamado por Deus. Em 1960.

numa entrevista, disse Dr.

Gordon: "Missões de assistência

médica para ajudar os necessita-

dos ? Sim. Para abrir as portas

para o Evangelho? Sim. Para pro-

porcionar estágios a médicos e

enfermeiras ? Sim. Esses alvos

todos se combinam no propósito

A medalha de Honra do Estado de Goiás

apresentada a Dr. Gordon no seu aniversário

de demonstrar o amor de Cristo

e conduzir os outros a um relaci-

onamento com Aquele que so-

mente tem o poder de sarar cor-

pos, mentes e almas. As necessi-

dades físicas dos pacientes pesam

de tal forma nos médicos e en-

Rev. Richard William Irwin

fermeiras, que é preciso todo o

esforço para manterem no hos-

pital um ambiente de

espiritualidade - o que ; ê de má-

xima importância, visto que a

evangelização é parte efetiva da

assistência médica cristã". Para

os Gordons, a aposentadoria em
1962 não significou descanso.

Era, porém, o início de mais uma
etapa na sua vocação missionária,

que durou 19 anos. Ao invés de

voltarem par os Estados Unidos,

preferiram residir em Campinas,

onde continuaram a servir a Deus

na Igreja Presbiteriana do Jardim

Guanabara e através de várias or-

ganizações evangélicas de assis-

tência médica para os pobres.

Helena Gordon veio

a falecer em 1989.

Em nosso tempo,

em que o olho públi-

co enxerga o nome
"evangélico" como
sinónimo de falca-

truas, ganâncias e

hipocrisia por causa

do mau exemplo de

evangélicos que não

fazem jus ao nome,

É edificante relem-

brar a vida e traba-

lho do Dr. Gordon e

D. Helena . A inte-

gridade como evangélicos e como
missionários trouxe, e continua

a trazer, através do seu testemu-

nho cristão e das instituições que

fundaram, honra e respeito ao

nome "evangélico" e glória ao

nome de Deus.

Conferência de Atenção Pastores!

Missões
o Presbitério do Distrito Fe-

deral realizará de 1 8 a 2 1 de abril

a 1*' Conferência Presbiterial de

Missões.O evento pretende mo-
bilizar representantes de todas as

IPIs localizadas nos estados de

Goiás. DF e Tocantins,

Vigília de Oração
Dia 1 1 de maio de 1 997 acon-

tece a Vigília Mundial de oração,

promovida pelo Men - Movimen-
to Evangélico Nacional. A vigí-

lia é em favor das crianças e ado-

lescentes brasileiros.

Vem aí o Congresso Nacional

de Pastores Presbiterianos Inde-

pendentes. O encontro será na ci-

dade de Jundiaí (SP) entre os dias

30 de junho a 4 de julho. E para

quem mora no Norte e Nordeste,

o mesmo evento estará ocorren-

do em Aracaju nos dias 17 a 20

de julho. O tema do encontro é

"O ministério pastoral e a pós-

modemidade". Informações com:

Rev. Noidy Barbosa (01 1) 258-

1422 e fax (01 1 ) 259-0009

Igreja presente

no mundo

A IPI Voldac, Volta Redonda
(RJ) através de sua Secretaria de

Missões estará realizando de 3 a 6

de abril a 2"* Conferência Mis-

sionária. O preleitor será o Rev.

Oswaldo Prado (presidente do Ad
2000 no Brasil, presidente da
Missãop Avante e pastor da IPI

do Ipiranga).

Contatos (024) 346-6011.

Convocação
o presidente do Sínodo Ori-

ental, convocou para reunião
ordinária no dia 15 de março
de 1997. realizado às 9 horas
na Igreja Presbiteriana Inde-

pendente de Casa Verde, os re-

presentantes dos Presbitérios.



5Março /1997

Colma do Presbítero

Presbitério,

concílio chave

Este concílio é composto de

todos os presbíteros docentes e de

um presbítero regente de cada

igreja de sua jurisdição. O
presbítero regente é eleito pelo

Conselho da igreja local e repre-

senta a igreja da qual é membro.

O presbítero docente é membro
do presbitério.

Para funcio-

nar o presbité-

rio há necessi-

dade do quo-

rum que é for-

mado por três

ministros e

três presbí-

teros. A dire-

toría é com-
posta de: pre-

sidente. Vice-

presidente e

dois secretári-

os que serão

eleitos na

abertura do

concílio.
Compõem também a diretoria o

secretário permanente e o tesou-

reiro que deverão ser eleitos du-

rante a reunião e. podendo ser

membros ou não do referido con-

cilio. Para os demais cargos da

diretoria seus titulares deverão

ser membros do concíUo. Várias

são as atribuições deste concilio,

a saber; admitir, remover, trans-

ferir, licenciar e ordenar candi-

datos ao ministério; admitir, dis-

ciplinar, remover, transferir, ju-

bilar e demitir ministros; estabe-

lecer e dissolver relações pasto-

rais; destinar ministros para di-

ferentes funções; organizar , unir.

transferir e desmembrar igrejas

e congregações presbiteriais; as-

sumir o pastorado das igrejas va-

gas e superintender, em geral, por

órgãos apropriados, as igrejas de

sua jurisdição; examinar as atas

e atos dos conselhos que deverão

observar, rigorosamente, as re-

gras baixadas pelo Supremo Con-

cílio e a Constimição da IPl do

Brasil; atender a representações,

consultas, referenciais e apela-

ções; auxiliar o sustento pastoral

das igrejas de recursos escassos;

estabelecer e sustentar trabalho

de evangelização dentro de seu

território em regiões não perten-

centes a outros presbitérios e no

estrangeiro; cumpnr e fazer cum-

prir decisões próprias e dos con-

O Estandarte

Artigo

Presb. Francisco de Almeida

cílios superiores (Sínodo e Supre-

mo Concílio }; eleger representan-

tes para o Sínodo (quatro minis-

tros e quatro presbíteros) e Su-

premo Concilio (dois ministros,

dois presbíteros e até dois mil

membros comungantes e mais

um ministro e um presbítero para

cada grupo de

dois mil

membros ou

fraçào). O
Concilio reú-

ne ordinaria-

mente pelo

menos uma
vez por ano e

extraordina-

r i a m e n t e

quantas vezes

forem neces-

sárias. Nas
reuniões ordi-

nárias pode-

rão ser trata-

dos todos os

assuntos ne-

cessários. Nas extraordinárias so-

mente os assuntos constantes da

agenda de convocação. O secre-

tário permanente deve transcre-

ver as atas das reuniões em livro

próprio, enviando o resumo de-

las para publicação no O Estan-

darte. Importante ressaltar - "en-

viar apenas o resumo". Os pres-

bitérios poderão adquirir perso-

nalidade jurídica. O concílio é

mantido pelas contribuições das

igrejas locais junsdicionadas.

Como vimos este concilio é im-

portantíssimo dentro do regime

presbiteriano de governo, cabe a

ele uma grande parcela de res-

ponsabilidade no crescimento da

Igreja, na obediência e cumpri-

mento das normas e da Consti-

tuição da IPl do Brasil. Negligen-

ciar suas atribuições é compro-

meter todo o sistema pres-

biteriano. É o concilio que está

em contato direto com as bases e

pnncipalmente com a classe pas-

toral da Igreja, muitos dos nos-

sos problemas que ocasionaram

"crises" dentro da IPI poderiam

ter sito evitados se este concílio

tivesse agido no tempo certo.

Como está o seu Presbitério que

é a chave de sucesso da IPI do

Brasil ? Até breve.

Presò. Francisco de Almeida é

presidente do Sínodo Oriental

Dolly, nasce uma ovelha
Rev. Altamiro Carlos Mene/es

^^^^uando parecia que ia-

mos^ncar ainda por muito
tempo discutindo sobre o ET de

Varginha e outras centenas de

supostas aparições ufológicas,

quando pensávamos que já es-

távamos acostumados com os

inumeráveis inventos deste fi-

nal de século, eis que surge um
fato que deixa toda a humani-

dade profundamente confusa e

perplexa: Nasce uma ovelha

chamada Dolly. Exatamente as-

sim nos informa o jornalista

Norton Godoy da "Isto E" do

último dia 6 "em julho de 1 996.

na pequena cidade de Roslin,

no interior da Escócia, nasceu

Dolly, uma saudável ovelha da

raça Finn Dorset como tantas

outras que pastam pelas colinas

da região. Com uma diferença

fantástica: Dolly não foi gerada

de forma natural. Na mais im-

pressionantemente descoberta

da engenharia genética. Dolly

foi produzida artificialmente

em laboratório a partir de uma
única célula da mama de uma
ovelha adulta. Não houve cru-

zamento nem mesmo
inseminação artificial. Dolly c

um clone de outra ovelha, O que

significa dizer que é exatamen-

te Igual a uma outra de sua

espécie, mesmo em nível

molecular. O código genético

das duas não tem uma ínfima di-

ferença sequer. Tudo foi dupli-

cado igualmente; o tamanho

das orelhas, as marcas das patas,

os dentes, o formato e a cor dos

olhos". Em outras palavras,

qualquer animal, inclusive o

homem, pode ser fabricado em
série, exatamente um igual ao

outro. Acredito que nada mais

do que esle fato pode simboli-

zar melhor o novo tempo que

se inaugurou em 1989 com a

tiueda do muro de Berlim, ou

seja o Tempo da pós-

modernidade marcado pela que-

da das utopias do capitalismo,

do comunismo, da soeial-demo-

cracia na Europa. Mundo da

globalização, do neo-liberalis-

mo que já disse para que veio:

seleção económica natural - só

sobrevivam os economicamen-

te ricos. Mundo da

deconstruçào, onde a verdade

como absoluto não mais inte-

ressa. O que interessa é o que
você sente, o que lhe dá prazer.

Mundo sem retcrencials éticos

e morais. Como ironia do desti-

no, o primeiro clone da história

é feito de uma ovelha, exata-

mente na Escócia, redito da

nascente do presbitcrianismo.

Que tamanha responsabilidade

rcHexiva se impòc sobre a igreja

protestante . O que se espera de

uma Igreja conservadora como

a IPIB diante dos desafios do

mundo da pós-modcrnidade '.'

No Evangelho de João (4:31-

35) nos deparamos com um
importante relato onde Jesus

ajuda os seus discípulos a que-

brarem os seus preconceitos em
relação aos samaritanos. Jesus

ensina os seus discípulos a

priorizarem a vontade de Deus

acima de conceitos ou precon-

ceitos humanos. Icmbrando-

Ihes que devem ser nutridos de

uma verdadeira paixão

missionária para que pudessem

superar quai.squer dificuldades

culturais. Outra compreensão

básica para a vida cristã que

Jesus procura ministrar aos seus

discípulos é a concepção de um
Deus absoluto e soberano. O
nosso tempo está povoado de di-

vindades e de deuses jamais co-

nhecidos na Igreja, inclusive, em
que se fala mais dc certas divin-

dades do que do Deus Eterno. E

urgente que a Igreja reaprenda a

nutrir-se das verdades básicas

reveladas na Palavra dc Deus,

mesmo que a própria ciência se

apresente como uma aparente

divindade competidora com o

poder do Deus todo poderoso.

Jesus ainda exorta seus discípu-

los a erguerem os olhos para que

pudessem ver, A Igreja de hoje

precisa ter olhos erguidos para

ver. Ver além dc si mesma c dc

suas realidades, Faltam quatro

meses para a colheita, mas Je-

sus diz que é hora de ceifar, Os
saniiirilaiios eram sinais de mor-

te. Precisamos erguer os olhos

para vermos os sinais de moric

do nosso tempo como oportu-

nidades da ação redentora da

graça c lU) poder dc Deus. Ian

Wilnuil c o criador da fantásti-

ca Dolly c mais fantástico ain-

da é o fato de que o método é

plenamente aplicável ao ser

humano. Ainda que Wilmut

numa coictiva lenha dilo: "fi-

carei desesperadamente triste se

alguém aplicar essa tecnologia

em pessoas", todos sabemos que

isso poderá acontecer a qualquer

momento. Então diríamos que a

humanidade está se equilibrando

sobre o fio de uma navalha. Tal-

vez muitos já alimentem a possi-

bilidade de se viver "O admirável

mundo novo", de Adolf lluxlei na

grande indústria em serie de vidas

humanas. Independenlemente do

que possa ncontecer. nada altera a

verdade bíblica de que o homem
novo só uconteee através da re-

denção de Cristo Jesus. A única

química que pode lomar alguém

totalmente novo c a química do

sangue dc Jesus, lírguei os vossos

olhos e vede; E eu João vi um
novo céu e uma nova terra, eis o

tabernáculo de Deus... ali não

haverá nem luto, nem dor e nem

lágrimas E aquele que está as-

sentado disse:

quefaço

nova todas as

coisas,,,
"
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Forças Leigas
Coordenadores de Adultos se

reúnem para planejar o futuro

Nos dias 8 e 9 de março. 66

coordenadores regionais de Adul-

tos estiveram reunidos em Cam-

pinas para planejar os trabalhos

a serem realizados no próximo

biénio (97/98). O encontro acon-

teceu no Lar Belém e teve como

objelivo principal incentivar es-

ses lideres a pensar no planeja-

mento de trabalho baseado no

Planejamento Estratégico formu-

lado pela diretoria da IPIB.

Cada um dos coordenadores

representantes de 23 Pres-

bitérios de todo o pais. es-

tiveram reunidos em gru-

pos para poder traçar mais

objetivamenle os planos a

serem executados nas

igrejas locais e regionais.

Esses grupos apresenta-

ram belissimos trabalhos

identificando-os a finali-

dade das coordenadonas

de adultos (níveis local e

regional) à luz do plane-

jamento da IPIB. "Sem
que um soubesse do ou-

tros, os trabalhos apresen-

tados falavam dos mesmos

anseios, dificuldades, ex-

pectativas e principalmen-

te, da mesma disposição

de trabalhar de acordo

com o plano nacional da

IPIB", se emociona Iaci do Valle

Nogueira Pereira, coordenadora

Nacional de Adultos.

Entrevistados pelo O Estan-

darte, muitos coordenadores es-

tavam emocionados em partici-

par do encontro. "O Congresso

foi excelente.

A programação e a

metodologia usadas foram boas .

afirmou Aunlene Maria de Oli-

veira, de Manaus e representan-

te do Presbitério Norte. Do outro

extremo do pais, Talita Ginez dos

Santos, de São José dos Pinhas

representando o Presbitério Sui-

Paraná. disse que "o congresso

foi o melhor possível. Forta-

lecedor e muito bem elaborado".

"Mocidade sempre avante"

Duas gerações de dedica-

ção à União de Mocidades

Presbiterianos independentes

(UMPl) estiveram reunidas na

última reunião do Supremo
Concilio, em Mariápolis. Duas

gerações diferentes que estão

vivendo ( e viveram) em épo-

cas diferentes, mas que lutam

pelo mesmo ideal: por uma
Mocidade sempre Avante. De
um lado o atual coordenador

dos moços, agora chamada de

CNU (Coordenadoria Nacio-

nal do Umpismo), Ronaldo
Dias de Andrade, 28. que esta á frente da CNU desde 1995. Apesar

da tenra idade, o coordenador sonha em ver os Jovens presbiterianos

independentes "Louvando e engrandecendo o nome de Deus", afir-

ma. Ronaldo é diácono na IPl de Carapicuiba. São Paulo. Em outra

época, o coordenador chamado de presidente era o Presb. Josué
Pacheco Lima. 77. da l*" IPl de São Paulo. O Presbítero é o único

coordenador emérito da CNU. Ele esteve à frente da Coordenadoria
por 1 5 vezes e já ficou 7 anos como presidente da UMPL
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Sonho Realizado
"O nosso sonlin

se realizou". Com
estas palavras a IPl

Congregação Prcs-

biíerial de Vargem

Grande do Sul. re-

cebeu o então ba-

charel em Teologia

Joel Garcia Vieira

ao sagrado ministé-

rio, licenciado peio

Presbitério São

Paulo-Mínas.

Antes que o inverno chegue
A Igreja Evangclica Presbiteriana No\o Amanhecer

Antofogasla. no Chile, pastoreada pelo Rev. Celso M;i-

chado. missionário da IPIB. precisa construir uma sala

para a Escola Dominical antes que o inverno chegue, isto

porque a classe de adultos se reúne do lado de fora do

templo e o inverno naquela região é rigoroso. Para aju-

dar ligue para (014) 822-2261/(014) 821-3231. Rev.

Clayton Leal Silva.

IPl de Campinas na Internet
DivulgicSo

A 1" IPl de Campi-

nas está ligada na

Intemet. O site (ende-

reço eleirònico) apre-

senta informações ge-

rais sobre a igreja e sua

programação para i>

ano de 1997. Entre as

novidades estão o Con-

selho de Missões e o

Instituto Presbiteriano

Educacional Edward

Lane. O endereço é o ^

http://ww\v.geocilies.com/SoHo/

Lofís/4478/ipicamp.htm. Confira e

mande sua mensagem!

f templo, da IPIde

Campinas

niviilgaçio

Bodas de
Ouro

Os irmãos Presb.

Luiz Rodrigues e sua

esposa Dona Lourdes

também comemora-
ram aniversáno de ca-

samento. 50 anos jun-

tos. A festa aconteceu

na IPl de Cedrinho,

Sorocaba.

Comemoração rara

Em janeiro de 1997, a IP! do Tucumvi, zona Norte

de São Paulo, presen—

ciou uma comemora-

ção rara.

O casal Emílio e

Alzira Garcia (foto)

completaram 60 anos

de vida conjugal. A
festa foi marcada por

um culto na própria

igreja com a presença

dos oito filhos do ca-

sal, cinco noras, três

genros. 25 netos e cin-

co bisnetos.

Idade de Cristo
Em 1997. a IPl de Vila Santa Maria, igreja

jurisdicionada ao Presbitério de Santana e ao Sínodo
Oriental, está completando 33 anos de história.

Colégio Evangélico
o Colégio Evangélico de Arapongas dedica-se des-

de 1956 da educação dos alunos de baixa renda. Sendo

uma instituição filantrópica, o colégio lança a campa-

nha "Adote um estudante". Trata-se de um projeto que

pretende oferecer educação brasileira ao povo brasilei-

ro. Segundo o diretor pedagógico. Rev. Othoniel Gon-

çalves, "a instituição ouviu o clamor dos que são opri-

midos e conseguiu acolher esse povo através da educa-

ção libertadora e comprometida com o Reino de Deus".

Informações (043) 252-4003

Aniversário com música

Os gmpos musicais Leme e Dókimos (foto) lança-

ram o seu novo CD "Cantigas a Deus" na festa de co-

memoração dos 50 anos do Rev. Valdomiro Pires de

Oliveira. Os dois grupos também estiveram cantando e

louvando a Deus na reunião do Supremo Concílio, em

Mariápolis. Para saber mais sobre os dois grupos ligue

(01 1 ) 885-2944. horário comercial.

Uma nova igreja

o Presbitério de Campinas está em festa com a or-

ganização de sua H'' igreja, a IPI do Parque Itajaí. A
Igreja tem 83 membros professos e uma frequência de

120 pessoas em seus cultos e 155 alunos matriculados

na Escola Dominical. A igreja é pastoreada pelo Rev.

Nilson Shoguem Dakuzaku. A solenidade de organiza-

ção foi realizada em forma de culto com a participação

do coral, do conjunto "Fonte de Vida", quarteto, dueto e

com a participação das crianças.

Diaconia em nova sede
A Secretaria de Diaconia tem novo endereço. A par-

tir do dia 2 de abril, a nova sede da Secretaria passa a

ser no prédio do Betel-Lar da Igreja. Av Comendador
Pereira Inácio. 445 - Sorocaba. Tel. (015) 232-2704.

Casa Nova
o Rev. Carios Roberto Metitier está de casa nova. O

novo endereço do pastor é Rua La Paz, 49 - Parque

Guanabara Cep 86050-080 - Londrina - PR. Telefone

(043) 329-9955 e e.mail: rvermipi@sercomtel.com.br

Nasce uma jóia
Daniel Mattar Cano-na

(foto) nasceu no último dia

1 5 de fevereiro em
Philadélfia. nos Estados

Unidos filho do do casal .

Rev. André Canona e de

D. Andréa Damião Mattar

Canona, O recém-nascido é

neto da Prof Renata Toledo

Damião e bisneto do Rev,

Dr. Rubens Cintra Damião.

Dik-ulga(3o
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Redimo de Atas
o Estandarte estará publicando nesta edição alguns resumos de atas dos Presbitérios e Sínodos. Muitos resumos ficarão para o
trimestre de abril, maio ejunho. Pedimos aos secretários permanentes dos concílios que mandem somente as atas resumidaSy

contendo data, local, presença e resoluções. Pedimos também aqueles irmãos que possuem equipamento de informática que
tnandem as atas em disquetes. As aias que não chegarem até a redução de O Estandarte não serão publicadas.

Presbitério de São Paulo Presbitério Sul de Minas

Local, data e presenças: IPI de Vila Romana. 22/1 1/96 Revs. Assir Pereira, Abivai Pires da

Silveira, Archibald M . Woodruff. Cícero Meier Vassão. Cláudio Carvalhaes. Doracy Natalino

de Souza. Edison Zemuner de Paula, Elizeu Rodrigues Cremm, Izaque Trindade, João Domingos

Alves Filho. Josué Pmto. Odilon de Carvalho, Valdemar Soares Barbosa. Zenon Lotufo Júnior.

Roberto Vicente Cruz Thcmudo Lessa. Esny Cerene Soares. Mário Adhémar Fava. Tiago Escobar

de Azevedo. Elias Tnndade, Jair Ribeiro de Mello. Presbíteros: Arialdo Germano c Prcsb, Zarqueu

Teixeira. João Marcos Severiamop de Almeida. Ivan Carlos Vieira, Joaquim de Mello. Jose

Correia Lima, Edson Fredenco e Obidiel Sotero Pereira. Nova Diretona: Pres- Rev, Odilon de

Carvalho. Vice-presideme Rev Doracy Natalino de Soiiza, Secretário Presb. João Marcos Severiano

de Almeida, Segundo Secretário Rev. João Domingos Alves Filho. Resoluções: Foram aprovados

todos os livros de atas das igrejas e do Presbitério, alguns com observações as quais foram

transcritas nos respectivos livros. Aprovado o pedido de transferência do Seminarista Marcos

Roberto dos Anjos Pinto para o presbiténo São Paulo/Minas. Foram recebidos por transferência

os pastores Rev. Hircio de Oliveira Guimarães : vindo do Presbitério Paulistano; Rev, Wanderley

de Martos Júnior vindo do Presbitério da Freguesia ; Rev. Douglas de Mattos Júnior vindo Pres-

bitério Bandeirantes e o Rev, Nercio Bernal vindo do Presbitério Paulistano, Também foram

concedidas transferências aos pastores Rev, Assir Pereira e Rev. Jair Ribeiro de Mello para o

Presbitério Ipiranga, Rev. Mário Ademar Fava para o Presbitério Leste Paulistano, Rev. Cicero

Méier Vassão para o Presbitério de Carapicuiba, Aprovou-se a proposta da Distribuição de Força

e Orçamento para o exercício de 1997, previsão da arrecadação R$ 51.250,00, que serão distri-

buídos: Secretaria de Missões da IPIB R$ 8.640.00; livros para seminarista, incluindo a do sexto

feminino R$ 2.880.00. manutenção parcial da Sra. lldemara Querina Bonfim (CTM) R$ 2.880,00

Capelania Hospitalar R$ 9.360.00; Despesa Gerais R$ 3.502.00; Encargos diversos INSS R$

4.770,00; Participação no sustento pastoral RS 12.240,00; Diversos R$ 1.218,00. Mantida a

contnbuição de 5% da arrecadação mensal. Os pisos dos proventos pastorais passam a seis e a

doze salários mínimos para tempo parcial e tempo integral, respectivamente. Distribuição de

forças: IPi de Jardim Guarujá Rev. Esny e Rev. Renato (assistente comissionado); IPl de Parque

Brasil Rev. Douglas: IPl Rio Pequeno Rev. Izaque e Rev. Elias (assistente comissionado):

Aconselhamento Psicológico Rev. Zenon; Capelania Hospitalar Rev. João Domingos; ministros

professores Rev, Achibald; Rev Danilo de Almeida, Rev. Elizeu, Rev. Odilon. Rev. Richard.

Rev. Cláudio Carvalhaes, cedido por três anos; ministros licenciados Revs. Edison Zemuner de

Paula, Rev. Roberto Lessa. Rev. Tiago. Hircio. Rev. Apeles Hennger Lisboa e ministros jubila-

dos Rev. Ely Camargo. Rev. Nércio, Rev. Paulo Cintra Damião. Rev. Rubens Cintra Damião.

Presbitério São Paulo/Minas

Data. Local e Presenças: 15 de dezembro/1996 IPI de Monte Sião. Presenças: Pastores

Ablandino Saturnino de Souza, Benedito Amaro. Ivan Silvéno. Joaquim Caetano, Natan da Silva

Natanael da Mata Costa. Onofre de Oliveira. Ronn Pereira da Silva, Silas Paulo de Souza Costa.

Walter Guilherme Ferreira Salles e Walter Rohr Scherrer, Davi Rose Carvalho, Mac João de

Paulo, Igrejas Representadas IPI Borda da Mata. IPl Jacutmga. IPi Jardim Nazareth, IPl Mogi

Mirim, IPl Monte Sião, IPl Ouro fino, IPI Pinhal. IPl Poços de Caldas. 2" IPI Poços de Caldas. IPI

Santa Rosa de Viterbo. IPi São Sebastião da Grama. IPl Socorro. Nova Comissão Executiva:

Presidente. Rev. Walter Rohr Scherrer, Vice-presidente Rev. Ivan Silvério. T Secretário Rev,

Ronan Pereira da Silva, 2° Secretário Rev Onofre de Oliveira. Decisões: Receber as transferên-

cias dos seguintes obreiros: Rev. Paulo Roberto Rodrigues Monteiro procedente do Presbitério

Mato Grosso do sul. Bacharel Marcos Roberto dos Anjos Pinto procedente do Presbiténo São

Paulo. Bacharel Rivaldo da Silva Xavier transfendo para a IPl de São Sebastião da Grama e

recebido como candidato oficial ao ministéno Licenciar os Bacharéis em Teologia: Rivaldo da

Silva Xavier. Joel Garcia Vieira. Marcos Roberto dos Anjos Pinto. Desativar: o trabalho em São

João da Boa Vista. Receber: a transferência do Rev. Elizeu Bittencourt procedente do Presbitério

Vale do Rio Pardo da Igreja Presbiteriana do Brasil.. Organizar em congregação presbitenal de

São José do Rio Pardo o grupo que desligando-se da IPB pediu o encampamento do trabalho pelo

Presbitério São Paulo/Minas. Piso salanal: elevar o piso salarial do Presbiténo para 8 salanos

mínimos mais beneficies a partir de janeiro/97. Distribuição de forças; IPl Andradas Rev. Ivan

Silvério, IPI Borda da Mata Rev. Benedito Amaro. IPI Jacutinga Rev. Davi Rose Carvalho. IPI

Jardim Nazareth Rev. Walter Guilherme Ferreira Salles. IPl Mogi Mirim Rev. Gerson Mendonça

de Annunciaçào e Lic, Marcos Roberto dos Anjos Pinto. IPI Monte Sião Rev. Silas Paulo de

Souza Costa, IPl Ouro Fino Rev. Natanael da Mata Costa, IPI Pinhal Rev. Onofre de Oliveira. IPI

Santa Rosa de Viterbo Rev. Paulo Roberto Rodngues Monteiro. IPI São Sebastião da Grama Lic

Rivaldo da Silva Xavier, IPl Socorro Rev, Natan da Silva, Congregação Presbitenal de Itapira

Rev Mac João de Paulo. Congregação Presbitenal de Vargem Grande do Sul e na IPI de Sao

Sebastião da Grama. Congregação Presbitenal de São José do Rio Pardo Rev, Elizeu Bmencourt,

Orçamento- Receita «"o das Igrejas R$ 40,000.00 Despesas: (gastos com coordenadonas. obrei-

ros Congregações, mudanças, representações e despesas gerais) RS 40.000.00, Representações:

Supremo Concílio Pastores Ablandino e Gerson. Presbíteros Maurilio e Salvador, suplentes Pas-

tores Davi e Ronan, Presbíteros Marcelo e Manuel. Sínodo Minas Gerais: Pastores Elizeu. Silas

Natanael e Ivan. Presbíteros Marcelo. Samuel. Clodoaldo e Paulo, Suplentes: Pastores Natan.

Ablandino Benedito e Onofre. Presbíteros Luiz Carlos. Celso Tavares, João Batista e Maurilio.

Data, Local e Presenças: 20/12/1996 a 22/12. Acampamento Maanaim - Machado (MG),

Nova Direloria: Presidente: Revs Marcelo Pereira, vice-pres. Denis de Almeida Pinto, I" Sccre-

táno Presb, Saulo Alves Bngadão. 2" Secretario Rev Itamar Pereira Caixeta, Secretário Pcmia-

nente Rev, Isaias Barbosa Caixeta e Tesoureiro Presh Célio Ribeiro Camargo Filho, Represen-

tações: ao Supremo Concílio: Revs Marcelo Pereira, llamar Pereira Caixeta (titulares ). Dénis de

Almeida Pinto Isaias Barbosa Caixeta (suplentes) e Prcsbs, Célio R. Camargo Filho o ílaltlino

Acassio Gomes da Silva (titulares). José Flauzino Lopes c Lui/ Pereira dos Santos (suplentes),

ao Sínodo: Revs. Isaias Barbosa Caixeta e Isaías Garcia Vieira e Prcsbs. Saulo Alves Hngadão e

Maurilio Domingues (titulares) e Revs llamar Pereira Caixeta c Laércio de Souza Ribeiro c

Prcsbs, Paulo Roberto Muniz e José Flauzino Lopes (suplentes). Resoluções: Distribuição dc

Campos IPl de Alienas: Rev, Marcelo Pereira. IPl Belo Hori/onte Marcos Ccsur Brust. IPl de

Campestre e iPl de Filadélfia Rev,. Itamar P. Caixeta. 2" IPl de Machado, Rev. Isaias Barbosa

Caixeta. 1" IPl de Machado Rev Isaias Garcia Vieira. Orlando Braídoll, Dênis dc Almeida Pinto.

Laércio de Souza Ribeiro c licenciados: Rodrigo de Luna Ferreira c Kènede Soares da Silva.

Previsão Orçamcntána (1997) Receita: RS 43 5ys.4l c Despesa: R$ 42.598,41, Secretarias

presbiteriais: Secretário de Diaconia: Lic Rodrigo de I ima Ferreira, de Missões: Líc, Kènede.

Adultos. Presb, Saulo Alves Bngadão, Jovens Rev. llamar Pereira Caixeta. Adolescentes Rev.

Isaias B, Caixeta e Crianças. Sem, Carlos Roberto P da Silva. Conccdeu-se transferência ao Rev,

Geraldo Rogéno Soares da Silva para o Presbitério sudoeste dc Minas Auton/a-se aos pastores

Isaias B, Caixeta e llamar P Caixeta a sacarem o Fundo de Pecúlio Pastoral, Aprova-se os novos

estatutos da iPIs de Campestre e Filadélfia. Considerando que o Rev, Danile Raimundo dc Souza

se encontra há mais de 4 anos em licença que tendo apresentado relatório somente uma vez c a

este Presbitério, não se fazendo presente aos concílios e que já lhe foi comunicado no início deste

ano que a licença pastoral da qual goza sena a última, considerando que o mesmo não tenha

conseguido campo de trabalho, o Presbitério o despojou administrativamente do pastorado,

conforme artigo 37 parágrafos l e 2. dc nossa constituição, Deu-se oferta de RS 10 000 para a IPI

de Belo Horizonte, proveniente da venda da casa pastoral cm Governador Valadares, Dcu-se

andamento no processo de licenciatura e reciclagem dos candidatos: Kénede Soares da Silva e

Rodrigo de Lima Fcrteíra, os quais foram aprovados, dependendo agora do parecer favorável dc

uma Instituição Teológica da IPIB. sobre as respectivas monografias e exegese. Não se aprovou

verba para reembolso de compra de livros pelo seminansta Rodrigo, Rcgistra-se a carta do Insti-

tuto Missionário Shekinah, informando a formatura de nossa seminarista Cristina de Fátima de

Souza Teodoro, Retira-se complementação salanal do Rev, Marcos C. Brust. a pedido da Igreja

de Belo Honzonte que agora irá pagar integralmente o salário do pastor.

Presbitério Sul Paraná

Data. Local e Presenças: 6 a 8 de dezembro/1996 na 2" IPI de Cuniiba, Presenças: Revs

Alceu Roberto Braga. Alexandre Luiz Laaf. António dc Aguiar Madeira. Carlos Fernandes Méier.

Celso Manuel Machado. Edson Aparecido Ciutierre/. Emiliano Ciomes de Brito. Gustavo Adolphe

leal Brandão. Ezequiel Luz. Jean Carlos Salelti. José Anston da Silva, José C arlos Slutz. José

Sanches Vallejo Neto. José Soares da Silva. Juvêncio Monteiro, Mathias yuintcla de Souza e

Valdir Brisola de Almeida. Nova diretona: Pres, Alcei Roberto Braga. Vicc-presidcntc Jean

Carios Saletti. secretários Presb, Femando Navarro toledo e Salomão Bueno da Silva Tesourei-

ro Rev José Anston e Secretário Pemiancnte. Rev. Ezequiel Luz, Nova Diretona: Presidente

Rev Alcei Roberto Braga, Vice-prcsidente Rev. Jean Carlos Saletti. Sccreiános Prcsbs. Fernando

Navarto Toledo e Salomão Bueno da Silva. Tesoureiro Rev. José Ariston e Secretário Permanen-

te Rev Ezequiel Luz. Resoluções: 1) Ordenar ao Sagrado Mmisténo o Lic Cláudio Shigucki

Suzuki no dia 13/12/96 na congregação 31 dc Março da IP! de Ponta Grossa. 2) Encaminharão

Seminário de Londnna: Wanderlei Maciel Kinlov da IPI de Castro, candidato ao Mmistcno.

Cléno Tesch. ordenado ministro pela Igreja Luterana Livre para reavaliação de Curso Teológico.

3) Comissionar como missionáno o innào Abrahão soares da IPl de Telemaco Borba, 4) Dar os

passos necessários par3 a instalação do CTM ( C entro dc Treinamento Missionáno), 5) Tranformar

a IPl Mergulhão em congregação jurisdicionada a IPl Antonina Centrai, 6) Representantes ao

Supremo: Pastores Revs, Alceu Roberto Braga c Carlos Fernandes Meier (titulares). Rev-. Jean

Carlos Saletti e José Anston (suplentes). Presbíteros Femando Navarro Toledo e Salomao Bueno

da Silva (titulares). Mauro Cesar Quadros e Paulo Cesar de Oliveira Hamiein (suplentes). 7)

Representantes ao Sínodo Mendional: Pastores - Revs, Alceu Roberto Braga e Edson Aparecido

Gutierrez (limiares) ; Revs Carlos Fernandes Méier e Jean Carlos Saletti (suplentes) Presbíteros

Femando Navarro Toledo e Mareio José Mancmo (titulares). Geraldo Soares de Oliveira c Laerte

Perez (suplentes), 8) D.stnbuição de Forças: I
' IPI de Cuntiba. Rev. Mathias Ouin.eU de Sou^

(cfetivo) Revs Alceu Roberto Braga e Carlos Fernandes Meier (assistentes), 2 IPI de C untiba,

Rev Ezeauiel Luz 3^ IPI de Curitiba. Rev Valdir Bnsola de Almeida. 4- IPI de Cuntiba. Rev.

Gustavo Adolpho Leal Brandão. IPI do Jardim Solilude. Rev, Gustavo Adolpho Leal Brandão.

IPI de Uaqm Rev Celso Manuel Machado, IPI de Telemaco Borba. Rev. Jose Anston e Miss.

Abrahão Soldes 1^ Ponta Grossa. Rev. José Sanches Vallejo Neto. IPI dc São Jose dos Pi-

nhafs Rev íean Carlos Salem. IPI de Castro. José Carlos Stutz. IPI de Antonina Central, Rev.

Edson AparecTdo Gutierrez. IPI Jardim Urano. Rev, Alexandre Luiz Laaf 9, Receitas e Despesas

RS 4.771.20.



ISiiPREMO Concílio

Reunião promove
discussões liistóricas

nuniõo do Condlio Mai-

Aor da Igreja Presbi-

u-nana do Brasil Inde-

in-ndcnte foi marcada
jirmcipalmcnlcpclaabcr-

«— M tura de algtins assuníos.

A participação nas reu-

niões e nas discussões foi muito

satisfatória: 155 representantes esti-

veram votando os quase HO documen-

tos enviados à Comissão Executiva com

sugestões, propostas e desafios. A re-

presentação também foi significativa

pois dos 4S presbitérios existentes, ape-

nas um não mandou representante, de-

monstrando a participação de lodos os

Sínodos. Somando a direloria. equipe

de apoio, secretarias e comissões epar-

ticipantespode-se dizer que haviampor

volta de 250 pessoas. "O SC leve uma
excelente representação dos presbitéri-

os e os assuntos foram decididos com
amplo debate predominando o espirito

democrático ". disse no último dia da

reunião o Rev. Silas Silveira, da IFI Vila

Maria Eugenia em Campinas. Uma das

"estrelas " nas decisõesfoi a possibili-

dade de se iniciar um processo de re-

forma da Constituição para que .seja-

çam algiws ajustes nas aluais normas

que regem as caminhos da IPIB. Para

esta reforma, foi composta uma comis-

são Rev. Dr. Rubens Cintra Damião,

Rev. Abival Pires da Silveira. Rev. An-

tonio de Godoy Sobrinho. Rev- Silas

Silveira. Rev. Mário Adhémar Fava.

Rev. Carlos Barbosa e Presb. Célio de

Almada Filho. Essa comissão terá a

responsabilidade de elaborar uma es-

pécie de manual deprocedimentospara

facilitar o processo de reforma consti-

tucional Além desta comissão, chama-

da de Comissão Especial, o processo

de elaboração do anicprojeto terá a

participação de concílios, secretarias c

assessorias. Alguns dos principais

anseios da igreja estarão sendo atendi-

dos, na medida do possível, com esse

processo de restruturação da carta

magna da IPIB. Reunião históri-

ca que vai preparar a igreja para

um novo milénio, tendo em vista

o processo de reforma constitu-

cional que atualizará a nos.sa ca-

pacidade de atendimento ás ne-

cessidades dos homens e mulhe-

res do século 21 ". afirmou o Rc\

Jairton Barros de Melo. pastor

da JPI do Ipiranga. Outra ques-

tão considerada como "abertu-

ra" foi a renovação da repre-

sentação. No último dia da reu-

nião (24) O Estandarte esteve en-

trevistando 42 representantes e.

deste total, cerca de 30% esta-

vam em uma reunião do SCpela

primeira vez. "Foi muito bom co-

nhecer mais profundamente
como são tomadas as decisões

para o funcionamento da igre-

ja ". Presb. Élcio Betim, da 2''IPl

de Pre.sidenie Prudente. Na dis-

cussão .sobre o orçamento. O SC deu

um salto e abriu 32% de sua arrecada-

ção para as Missões e abrindo também

a possihUidade deste assunto ser dis-

cutido em plenário. O Orçamento é

comumente tratado e votado pela Co-

missão Executiva. Neste SC. a direlo-

ria da IPIB resolveu abrir este assunto

para ser discutido em plenário. "A

destinação dos 32%foi o grande avan-

ço do orçamento, além da coragem de

se tratar assuntos polémicos sejam ad-

ministrativos ou éticos ". disse Rev Má-

rio Sérgio de Góes. "O Supremo sina-

lizou que a liderança quer uma igreja

presbiteriana fortalecendo o regime

presbilerial". afirmou o Presb. Fran-

cisco de Almeida. "Estamos no cami-

nho certo, na manutenção das doutri-

nas presbiterianas independentes. Re-

sultados são objetivos na caminhada

para o centenário", diz Rev Saul Ra-

mos de Oliveira, de Sorocaba. O Pla-

nejamento Estratégico da igreja foi

aprovado pelo SC e a partir desta reu-

nião será elaborada uma cartilha

Discussão: "preparar a Igreja para um novo milénio"

Regimento

Interno

SC-53/97 - da Comissão Execui i\a

do SC: "Capítulo I - DA COMPOSl
ÇÃO E ATRIBUIÇÕES - Art. V H
Comissão Executiva é composta da Di

retoria do Supremo Concilio e um re

presentante de cada Sinodo. Art. 2

Comissão Executiva é regida por i"iH

regimento e pelas demais leis da iyrcja

Art. 3° - Compete à Comissão Execuiiva

a) receber relatórios das comis''iie>

nomeadas pelo Supremo Concili

preencher as vagas das comis-^òes

nomeadas pelo Supremo Concili

Executar fiel e prontamente as detcniii-

nações do Supremo Concílio; d) det iJir

sobre casos urgentes, dacompeténui ido

Supremo Concílio, ad referendum d

primeira reunião do concílio; e) nomf

comissões de trabalho e assesson.

Visitantes ilustres participam do SC

o SC contou com a presença de

vários visitantes de outras

igrejas evangélicas. Da Igreja

Evangélica Árabe de São Paulo.

Rev. Kali! Affaad Samara e o

Rev. Ragi AzaríChouri. Da

Igreja Presbiteriana Renovada do

Brasil, o Presidente do Concilio,

Rev, Jamil Josepettí. A nossa

co-irmã IPB a presença do Vice-

presidente do Supremo

Concilio. Rev. Roberlo

Brasileiro Silva. Também
trazendo uma bela mensagem,

tivemos a participação do Rev.

José Aguiar Vallini Filho, da

IPU.

Rev. Jamil Jospetti (IPRB). Rev Paulo C. Damião. Roberto Basileiro (IPB).
Rev. Matinas QuinlcUi c R,-v Fernand» Bortolieío

Antes de ir a votação, os assuntos, apresentados pelos

comissão tinha em média a participação de sete delega

Papéis e Consultas (Área Teológica)

Papéis e Consultas 2

(Reforma constititucional)

Papéis e Consultas 3

(Assuntos gerais)

Papéis e Consultas 4 (Recurso)

Finanças (Exame de contas)

Finanças 2

(Orçamento e Pedido de verbas)

Secretaria de Ação Pastoral

(Relatórios e Propostas)

Secretaria de Educação Cristã

(Relatório)

Os assuntos I"
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Kotus: Moi/clli Rulli

Mulheres maravilhosas
A reunião do Supremo Concilio loi caracterizada pela presença de niais dc 1 50 homens. Enlrclanlo.

durante as discussões algumas mulheres abrdhantaram o plenário eom a sua presença, 1 slivessem elas

trabalhando na equipe de apoio ou representando alguma comissão e secretaria, lá cskivam elas. O
Estandarte aproveita o Dia Internacional da Mulher, comemorado mundialmente no dia S dc março, para

homenagear essas mulheres que estão cada vez mais mostrando a sua força no irabalhi». em casa c

principalmente na lyreja. Parabéns' Mulheres!

Plenãno: purlicipação de 155 delegados de 47presbitérios

lescolher o Secretário Executivo e o Te-

isoureiro. Art. 4° - É vedado à Comissão

Executiva exercer funções da

competência dos concílios e revogar

decisão do Supremo Concilio. Capitulo

II - DAS ATRIBUIÇÕES DOS
MEMBROS - Art. 5° - Compete ao

Presidente: a) presidir as reuniões; b)

representar a igreja interna e extema-

menie; c) representar a Igreja

Presbiteriana independente do Brasil

ati\a e passivamente, judicial e

extrajudicialmente: d) participar como
membro ex-officio de todas as comissões

do Supremo Concilio, sem direito a voto:

e) visitar igrejas, concilies, instituições

e eventos da Igreja Presbiteriana Inde-

pendente do Brasil; f) convocar as

reunões do Supremo Concilio na fornia

da Icí. e as da Comissão Executi\'a; g)

movimentar juntamente com o

Tesoureiro as contas bancárias. Art. 6°

- Compete aos Vice-presidentes: a)

isubstiluir o Presidente, em seus

impedimentos, na seguinte ordem: o 1

o 2° e o 3° Vice-presidente; b) auxiliar e

assessorar o presidente quando solici-

tados. Ari, 7° - Compete aos secretári-

os: a) ao I
^ Secretáno. elaborar as atas;

b) ao 2° Secretário, substituir o \°

Secretáno, elaborar o rol das reuniões,

fazer a verificação do quorum de cada

sessão e ler os papéis e documentos; c)

ao 3° Secretário, substituir e auxiliar os

demais secretários. Art. 8" - Compete
ao Secretário Executivo: a) zelar pelo

cumprimento das deliberações do

Supremo Concilio e da Comissão
Executiva: b) incentivar e divulgaras ati-

vidades da igreja sob a orientação da Co-

missào Executiva. Diretoria e

Presidência; c) cuidar do arquivo e cor-

respondência da igreja; d) transcrever

em livro próprio as atas do Supremo

Concilio e da Comissão Executiva, e)

publicar em "O Estandarte", logo após

as reunões, o resumo de atas do Supre-

mo Concilio e da Comissão Executiva;

1 comissões

:ílios. eram discutidos e

'presbíteros e pastores). .

trabalhados em 21 comissões. Cada

4s comissões foram divididas em:

/
Diaconia (Relatório e Propostas)

disciiiitlos em grupos

Relações Intereciesiásticas e Celadec

Missões

Forças Leigas (Relatório)

Música e Liturgia

Patrimônio

Planejamento Estratégico

Exame de livros de Atas dos Sínodos

Assessoria Imprensa e Comunicação

Estatística de Estado Espiritual

Relações Publicas e Recepção

Comissão Especial Exame de atas

Assessoria de Infomiátíca

Da esquerda paru direita: Eloà,.£Uane.VerarCiàúiha.Adnatui^SueÍi.UaUnat^

f) redigir e apresentar relatório da

Comissão Executiva nas reuniões desta

e do Supremo Concilio; g) preparar a

agenda de trabalhos da Comissão
Executiva e do Supremo Concilio; h)

exercer outras funções atribuídas pela

Comissão Executiva, Diretoria ou Pre-

sidência. Art 9° - Compete ao

Tesoureiro: a) arrecadar todos os

recursos financeiros destinados à igreja;

b) fazer os pagamentos previstos no

orçamento e os autorizados por pessoa

ou órgão competente; c) acompanhar

os serviços do profissional contratado

para realizar a escrituração coniábil e

passar as informações solicitadas ã Co-

missão Executiva; d) apresentar trimes-

tralmente o demonstrativo de receita c

despesa para publicação no órgão oficial

da igreja; e) apresentar, anualmente, á

Comissão Executiva, o balanço e sempre

que lhe for solicitado, o balancete,

acompanhado da prestação de contas:

n aplicar o saldo disponível segundo

orientação do ÕrgSo competente; g)

movimentar as contas bancárias junta-

mente com o Presidente. Art. 10 - O
Secretário Executivo c o Tesoureiro,

quando impedidos, serão substituídos

por pessoa designada mediante ala

lavrada em reunião da Diretoria.

Capitulo III - DAS líKUNIÒES - Ari,

1 1 - .^ Comissão Executiva reúne-se or-

dinariamente duas vezes por ano, no l

e 2° semestres, e extraordinariamente

quando for necessário, Art. 12 • As

despesas com as reuniões serão pagas;

a) as dos membros da Diretoria. pela

Tesouraria da Igreja Prcsbítenana Inde-

pendente do Brasil ;
b) as dos

representantes dos sínodos, pelos con-

cílios que representam, e cm casos es-

peciais a Tesouraria da Igreja

Presbiteriana independente do Brasil

poderá auxiliar nas despesas, Art, 1 3 -

A reunião será feita segundo agenda

preparada pelo Secretário (.xccutivo

Art, 14-0 quorum da reunião c

constituído dft maioria absoluta de seus

membros. Art, 15 - As decisões serão

tomadas pela maioria absoluta dos pre-

sentes, Art. 16 - Nas reuniões será

observado tudo que lur aplicável do
Regimento Interno do Supremo Concí-

lio, Art, 1 7 • C) Tesoureiro e o Secretá-

rio lixecutivo tomarão assento nas

reunões da Comissão Executiva com
direito à voz e sem direito a voto, Art,

1 S • i*oderão participar das reuniões

pessoas que não sâo membros, sem
direito a vota e à palavra, podendo esta

ser concedida ao visitante por decisão

da Comissão lixecutiva ou do Presiden-

te Art, 19 - As despesas feitas por

visitante não devem acarretar ónus pani

a Tesouraria, salvo cm casos especiais.

DISPOSlC<^I-.S FINAIS - Art. 20 - Os
casos omissos deverão ser resolvidos

pela Comissão Executiva; Art. 2 1 - Este

rcgimenlo poderá ser alterado pelo

Supremo Concilio com o voto da maioria

absoluta tios membros presentes.

Eotrevista
Nãoforam só os adultos que opinaram sobre as mudanças no O Estandarte. Opequeno Vitor Silveira Lima

Oliveira, de 9 anos. filho do nossos irmãos ReucI de Matos e Eliana Silveira também diz ter algo a dizer sobre

ojornal. Vitor è o nosso aniversariante do mes - eleJaz

10 anos no dia 28. O Estandarte fe: uma breve entrevis-

ta com o pequeno aniversariante que gosta de andar

de patins e mexer no c omputador;

OEST - O Que você achou do novo visual do O
Estandarte ?

Vitor - Achei uma modernização muito grande. As

fotos e aparência são muitos atraentes. Eu mesmo

quando vi tive vontade de pegar e ler,

OEST - O Que você acha da volta do O
Estandartinho ?

Vitor - Muito bom. Assim nós crianças poderemos ler

um jornal da IPIB feito só para nós. Se for tão bom quan-

to O Estandarte novo eu mesmo vou querer ser assinante,

OEST - O que representa a Igreja e Cristo na sua

vida ?

Vitor - A Igreja é o local onde aprendi a conhecer,

amar e respeitar a Deus, É um local de convivência com

ele e com os meus amigos. Cristo pra mime como um

amigo, o melhor dos amigos, que você pode contar tudo a ele. se abnr totalmente.

Vítor. "Cristo è o mettmr dos amigos"



mb
Supremo Concílio

o Estandarte Março /1997

Reunião do Supremo Concilio realizada entre os dias 20 e 24 defevereiro de 1997, no Centro ManapoUs Araceh-SP, sob a pres.denaado Rev

Zhias Quintela de Souza e secretariada pelo 1 " Secretário, Presb. Reuel de Matos Oliveira, presente toda a D.retona, exceto o Rev. Messtas

Anacleto Rosa, por motivo de enfermidade. Responderam 47 Presbitérios de 12 Sínodos, representados por 88 pastores e 67presbíteros

Súmula das Resoluções do Supremo Concílio

SC-0 1/97 - do CONET. contendo esclarecimentos e solicitando a indicação de nomes que com-

porão uma Comissão de Trabalho em 1 997. Resolve-se: Que a solicitação feita pelo CONET com

rcspeilo ao Projeto dc Educação Teológica para a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil seja

elaborado e apresentado pela recém-criada Secretana dc Educação Teológica.

SC-0''/97 - da FUNDAÇÃO EDUARDO C ARLOS PEREIRA, propondo reconsideração de de-

cisão anicnor c de cnaçào de uma SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TEOLÓGICA com os objetivos

propostos no Regimento Interno do Conselho dc Educação Teológica - CONET. deixando a FECP a

tarefa de realizar as finalidades explicitadas cm seu Estatuto. Resolve-se; a) extinguir o atual Conselho

de Educação Teológica da Fundação Eduardo Carlos Pereira (CONET), conforme propõe o docu-

mento 02/97. criando cm seu lugar a Secretana de Educação Teológica; b) que a referida Secretaria

seja composta por nove membros e que um terço { 1 /3) desses membros seja indicado pelas Congrega-

ções dos Seminários da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil; c) que a nova Secretaria tenha

como objetivos os mesmos que foram estabelecidos para o CONET.

SC-03/97 - da FUNDAÇÃO EDUARDO CARLOS PERE 1 RA. propondo reconsideração da de-

cisão do SUPREMO CONCÍLIO, em que recomenda à FUNDAÇÃO EDUARDO CARLOS PE-

REIRA dar prioridade para aquisição de imóvel para instalações e sede do Seminário Teológico de São

Paulo, deixando a critério dela (FUNDAÇÃO EDUARDO CARLOS PEREIRA) estabelecer a con-

veniência de compra dc propriedade com esta finalidade ou para exploração comercial objetivando a

provisão de recursos financeiros para a consecução dos seus fins. Resolve-se: Nomear uma Comissão

Especial, composta dc duas pessoas conhecedoras do mercado imobiliário da Capital de São Paulo,

um membro da Fundação Eduardo Carlos Pereira, um membro da Dirctoria da Igreja Presbiteriana

Independente do Brasil e um membro da Congregação do Seminário de São Paulo, para fazer estudos

e elaborar uma proposta concreta para a aquisição dc prédio próprio ou fixação definitiva desse Semi-

nário, ulilizando-se. para tanto, dos recursos financeiros já existentes.

SC-04/97 - da FUNDAÇÃO EDUARDO CARLOS PEREIRA pedindo aprovação do "PRO-

GRAMA DE RECICLAGEM ACADÉMICA PARA FORMADOS EM INSTITUIÇÕES TEOLÓ-

GICAS DE OUTRAS COMUNHÕES ECLESIÁSTICAS". Resolve-se: que as questões técnicas

relacionadas com a exigência da reciclagem de curso sejam decididas pela Secretaria de Educação

Teológica, que regulamentará a matéria para a transformação da mesma em lei ordinária do Supremo

Concilio.

SC-05/97 - de Comissão Executiva, encaminha parecer da Comissão de Música e Liturgia sobre

a Proposta do Sínodo Setentrional de desdobramento da referida Comissão. Resolve-se: a) Música e

Liturgia devem continuarjuntas. b) transformar a atual Comissão Especial de Música e Liturgia em
Secretana de Música c Liturgia, para atender às necessidades (constantes) da Igreja, ficando sob a sua

responsabilidade a continuidade do Projeto Canteiro; c) acrescentar a esta Secretaria os representantes

das áreas de Música e Liturgia dos nossos Seminários.

SC-06/97 - propondo encaminhamento dc ampla reforma do texto da Constituição e Normas da

Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Resolve-se: a) deflagrar processo para uma ampla refor-

ma da Constituição e Normas da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil; b) nomear uma Comis-

são Especial Constiminte. pelo Supremo Concilio, composta por 7 pessoas, para preparar um antepro-

jeto, deixando a cargo da Comissão Executiva a nomeação de substitutos; c) por escrutínio secreto

foram eleitos para formar a Comissão as seguintes pessoas: Rev. Carlos Barbosa. Rev. Abival Pires da

Silveira. Rev Antonio de Godoy Sobrinho. Rev, Máno Ademar Fava. Rev, Silas Silveira. Presb Célio

de Almada Filho. Rev, Rubens Cintra Damião: d) que essa Comissão Especial elabore um manual de

procedimentos objetivando a facilitação do trabalho, durante todo o decorrer do processo, respeitados

os dispositivos constitucionais, e que dê conhecimento à toda igreja; e) que na fase que precede a

elaboração do anieprojeto haja participação dos concílios, secretanas e assessorias; f) que seja obser-

vado o seguinte cronograma: 0 1/03/97 a 3 1 /08/97 - periodo para elaboração de sugestões e encami-

nhamento á Comissão Especial Constituinte. 01/09/97 a 28/02/98 - avaliação das sugestões e conclu-

são do anteprojeto; 04/98 - reunião extraordinária do Supremo Concilio para discussão do anteprojeto

e sua aprovação; baixado aos presbilcnos. os mesmos deverão se reunir numa mesma dala a ser

definida pela Comissão Especial Constituinte. 1999 - reunião extraordinána do Supremo Concilio

para homologação.

SC-07/97. 69/97 - do Presbitério de Campinas, propondo o reconhecimento do Seminário

Presbiteriano do Sul (Campinas), como Instituição Teológica, apta e idónea para a formação ministe-

rial de candidatos da Igreja Presbitenana Independente do Brasil, Resolve-se: Considerando o dispos-

to nos artigos 44 e 48 da Constituição e que a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil possui 3

seminários, o Supremo Concilio resolve não atender às solicitações constantes do documento.
SC-08/97 09/97- do Presbitério Central Paulista propondo alteração dos artigos 44 e 48 da Cons-

tituição, no sentido "de que os candidatos ao ministério que estudarem em Seminários Presbitenanos

sejam dispensados da re\ alidação do diploma ou reciclagem de cursos, bem como seja facilitada a

transferência de pastores entre as Igrejas Presbiterianas". Resolve-se; Encaminhar o documento à

Comissão Especial Constituinte para que os mesmos sirvam de subsídios para a elaboração do ante-

projeto.

SC- 1 0/97, 37/97. 45/97. 67/97 - solicitando sejam tomadas as necessárias medidas para alteração

constitucional a fim de que seja permitida ordenação feminina. Resolve-se: Encaminhar o documento
à Comissão Especial Constituinte para que os mesmos sirvam de subsídios para a elaboração do
anteprojeto,

SC- 1 2/97 - do Presbitério Sul do Paraná, proposta para que se conceda ao balizando a liberdade de
escolha da forma de batismo - aspersão ou imersão, de acordo com o Conselho da Igreja e o ministrante.

Resolve-se: Considerando: a) que a Confissão de Fé de Westminster, adotada como Símbolo de Fé da

Igreja Presbitenana Independente do Brasil, confonne o disposto no artigo 2° da Constituição, estabe-

lece que o batismo é devidamente administrado por efusão ou aspersão, não sendo necessário imergir

na água o candidato (Capítulo XXVIII, item III): b) que o referido sistema doutrinário não proíbe

expressamente o batismo por imersão, mas o adota como prática oficial; c) que a Igreja Presbiteriana

Independente do Brasil não rebatiza irmãos que já foram batizados por imersão, mas não por adotar a

fornia imersionista. e sim. por entender que o batismo deve ser administrado uma só vez a uma

mesma pessoa (Capitulo XXVIII. item VII); d) que os ministros ao serem ordenados, bem como os

membros por ocasião da pública profissão de fé. prometem aceitar a Confissão de Fé de Westminster,

e devem, portanto, como administradores ou recebedores dos sacramentos, fazê-lo segundo o referido

sistema doutnnário e não mediante criténos próprios; o Supremo Concilio resolve não atender o quan-

to solicitado no documento 1 4/97. por falta de amparo confessional, (vide SC- 1 3/97)

SC- 12/97- do Sínodo Oeste Paulista, propõe que seja concedida a liberdade aos Ministros de

aplicarem qualquer uma das formas de Batismo citadas na Confissão de Fé de Westeminster. Resolve-

se: Considerando: a) que a Confissão de Fé de Westminster, adotada como Símbolo de Fé da Igreja

Presbitenana Independente do Brasil, conforme o disposto no artigo 2° da Constituição, estabelece

que o batismo é devidamente administrado por efusão ou aspersão, não sendo necessáno imergir na

água o candidato (Capítulo XXVIII. item III ); b) que o referido sistema doutnnàno não proíbe expres-

samente o batismo por imersão, mas não o adota como prática oficial; c) que a Igreja Presbiteriana

Independente do Brasil não rebatiza irmãos que já foram batizados por imersão, mas não por adotar a

forma imersionista, e sim. por entender que o batismo deve ser administrado uma só vez a uma

mesma pessoa (Capitulo XXVIII. item VII); d) que os ministros ao serem ordenados, bem como os

membros por ocasião da pública profissão de fé, prometem aceitar a Confissão de Fé de Westminster,

e devem, portanto, como administradores ou recebedores dos sacramentos, fazê-lo segundo o referido

sistema doutrinário e não mediante critérios próprios; o Supremo Concilio resolve não atender o quan-

to solicitado no documento 1 3/97, por falta de amparo confessional.

SC- 14/97- do Sínodo Oeste Paulista, propondo regulamentação quanto à proporcionalidade entre

quantidade de membro e quantidade de oficiais eleitos. (Proposta procedente do Presbitério Presiden-

te Prudente), Resolve-se: Encaminhar o documento à Comissão Especial Constituinte para que o

mesmo sirva de subsídio para a elaboração do anteprojeto.

SC- 1 5/97- da Secretaria de Relações Intereclesiásticas. propõe: 1 ) Prorrogação de prazo para

concluir seu trabalho, dando todas as informações, promovendo discussões, visando a filiação ou não

da IPIB, no Conselho Mundial de Igrejas, 2) Solicitar do Conselho Mundial de Igrejas todas as infor-

mações necessárias para o fim acima mencionado, Resolve-se; a) atender ao pedido de prorrogação do

prazo solicitado, recomendando, entretanto, que a Secretaria de Relações Intereclesiásticas agilize o

processo, evitando assim novas prorrogações; b) quanto ao item 2 do documento, que a Secretaria de

Relações Intereclesiásticas tome as providências necessárias.

SC- 1 6/97- do Sínodo Oeste Paulista, propõe estudo no sentido de se construir alojamentos apro-

priados para os candidatos oficiais dos presbitérios da IPl e que estejam estudando no Seminário

Teológico de Londrina. Resolve-se: aceitar a proposta de se viabilizar os estudos no sentido de se

construir alojamentos para os candidatos oficiais dos presbitérios da IPI que estejam estudando no

STL, não pnorizando os recursos oriundos da Fundação Eduardo Carlos Pereira.

SC- 17/97. 38/97- propondo que a remessa da porcentagem a ser enviada ao SUPREMO CON-
CÍLIO e outros concílios incida somente sobre a arrecadação dos dízimos. Resolve-se: a) rejeitar a

presente proposta; b) recomendar aos concílios que divulguem a decisão em vigor do Supremo Con-

cilio, que estabelece que a contribuição para este órgão da Igreja incida sobre a arrecadação geral,

SC-18/97- do Presbitério A.B.C., consulta sobre recebimento de membro por Profissão de Fé,

sem passar pelo Batismo sobre as pessoas oriundas e batizadas na Igreja Católica Apostólica Romana.

Resolve-se: não aprovar. Considerando o assunto do documento SC- 1 8/97, o Supremo Concilio resol-

veu enviar correspondência ao Presbitério consulente informando não se pode receber pessoas nas

condições apontadas na consulta.

SC- 1 9/97- do Sínodo Vale do Rio Paraná, encaminhamento de recurso extraordinàno de apelação

do Rev. Carlos Alberto Silva Xavier contra decisão do Sínodo Vale do Rio Paraná referente a sua

exoneração administrativa e despojamento do ministério. Resolve-se: Considerando: a) que o recureo

versa sobre matéria administrativa e não disciplinar; b) que não é admissível o recurso por não preen-

cher os pressupostos no artigo 88 (admissibilidade e tempestividade); o Supremo Concilio resolve não
conhecer do recurso,

SC-20/97- da Secretaria de Educação Cristã, Relatório de atividades. Resolve-se; a) aprovar o
relatório com voto de apreciação; b) profissionalizar a produção do material de Educação Cristã for-

mando quadro fixo de redatores responsáveis pela edição de todo este material na Igreja, comissão
essa a ser nomeada pela Comissão Executiva do Supremo Concilio após entendimento com a Secre-
tana de Educação Cnstã; c) recomendar a pastores, igrejas e presbiténos que prestigie e valorize nossa
literatura de Educação Cnstã e, em tudo que tem tido o reconhecimento de sua qualidade no nível

nacional e até internacional através de igrejas irmãs que o estão usando.

SC-21/97- da Secretaria Nacional de Ação Pastoral, Relatório de atividades, Resolve-se: Aprovar
o relatório da Secretaria de Ação Pastoral ressaltando os resultados plenamente satisfatónos dos refri-

gérios realizados. Sugestões: a) que haja divulgação de testemunhos dos pastores sobre a participação
nos refngérios; b) que seja realizada a elaboração do conteúdo da orientação que se pretende dar às

Igrejas para os cuidados dos seus pastores, utilizando-se a estrumra da Secretana de Forças Leigas
para a respectiva divulgação; c) que seja recomendado aos Presbitérios a criação da Secretaria de Ação
Pastoral,

SC-22/97- da Secretaria Nacional de Díaconia, Relatóno de atividades. Resolve-se: a) que o rela-
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tório - documento seja devidamente arquivado para informações históricas; 2) que todas as solicita- sendo desapropriadas pela Prefeitura Municipal. Considerando a possibilidade de se resolver dcfiniti-

çòes da Secretaria Nacional de Diaconia sejam acolhidas, indicando-se que o quesito 003/97 seja vãmente os diibitos com taxas de serviçosc asfalto pendentes desde 1 979, a Comissão de Patrimônio

remetido à Assessoria Juridica e que o 006/97 seja encaminhado à Comissão Especial Constituinte; c) encaminhou a proposta e a Executiva aprovou a venda das àrtas com base numa resolução do Suprc-

que se registre a passagem do cinquentenário de ministério do Rev. Adiel Tito de Figueiredo pela nio Concilio de 27 de novembro de 1993"), lenham como prioridade máxima invcsiunentos que

contribuição que o mesmo deu a Secretaria de Diaconia. gerem recursos para o desenvolvimento da obra social da Igreja Presbileriaiia Independente do Brasil.

SC-23/97- da Comissão Executiva, encaminha PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, para ser SC-33/97- da Secretanade Missões. Relaiónodeatividadcs. Resolve-se:a)aprovarsemobserva-

analisado, e pede a sua aprovação. Resolve-se; Aprovar o Planejamento Estratégico com as seguintes Çòes; b) registrar um voto de apreciação pelo tnibalho realizado

observações: a) inserir nos princípios mais um item como segue: "submissão à revelação bíblica e de SC-34/97 - da Secretaria de Missões, solicitação de verba suplementar para saldar debito com o

sua interpretação contextualizada"; b) elaborar uma cartilha explicativa do Planejamento Estratégico Seminário Teológico de Londrina, Resolve-se: matéria vencida, já votada no Orçamento de 1 997

para maior compreensão do mesmo; c) fazer uma correção geral da linguagem e apresentação do (vide documento SC-5S/97).

planejamento; d) preencher todas as datas que ainda se encontram em branco, pelas pessoas responsá- SC-35/97 - da Secretaria de Missões, solicitação de reavaliação na dotação de verba ã Secretaria,

veis cujos nomes já se encontram no planejamento; e) ampliar os horizontes e objetivos tendo em aumeniando-a para ao menos 30% Resolve-se: matéria vencida, já conieinplada pelo Orçamento de

vista o centenário da Igreja em 2003; O ter realizado o Congresso de Pastores (Sul, Sudeste e Centro- 1997 (vide documento SC-5S/97),

Oeste) entre 30/06/97 a 04/07/97; g) sistematizar todo o trabalho realizado pelos grupos de interesse SC-38/97 - de Betei - Lar da Igreja, proposta para que se autorize a desenvolver um projeto a futi

no dia 22/02/97 no periodo da tarde, que esta sistematização seja feita pela assessoria de planejamento de implantar no Betei uma escola com vocação protlssionalizante. Resolve-se: a) que se dé a referida

afim de apresentá-la à Comissão Executiva do Supremo Concilio para a devida aprovação. autorização; b) que a manutenção da referida escola se dê com recursos próprios da instiluiçào. isto é.

SC-24/97- de Betei - Lar da Igreja. Relatóno de alividades. Resolve-se: a) que se aprove o relató- sem qualquer ónus para a IPI do Brasil,

rio de BETEL - LAR DA IGREJA; b) que o presidente de BETEL explique porque emprestou dez mil SC-39/97 - do Presbiténo do Ipiranga. proposta para que se regulamente quanto a revalidação de

reais (R$ 10.000.00) à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e. se o fez. por qué a Igreja diploma ou reciclagem de curso teológico para candidatos oriundos de outras instituições Resolve-se:

Presbiteriana Independente do Brasil não pagou este empréstimo. Explicação do presidente de Betei: que as questões técnicas relacionadas com a exigência da reciclagem de curso sejam decididas pela

"Como resultado final das negociações das áreas de Betei, aproximadamente trinta mil reais Secretaria de Educação Teológica, que regulamentará a matéria para a transformação da mesma cm

(R$30.000,00) foram destinados para executar serviços de fechamento completo da área de Betei e lei ordinária do Supremo Concilio.

construir uma portaria. Mediante entendimentos entre a Diretona de Betei e a Comissão de Patrimônio. SC-40/97 - da Secretana de Forças Leigas. Relatóno de atividadcs, Rcsolvc-se: Aprovar os rclató-

os serviços foram miciados em dezembro de 1996 utilizando-se uma verba de dez mil reais rios. bem como registrar um voto de apreciação pelo bom trabalho realizado.

(RSIO 000 00) de Betei como adiantamento à Tesouraria da Igreja Presbiteriana Independente do SC-41/97 - da Comissão de Htica. carta enviada pelo relator. Rev Lcontino Fanas dos Santos,

Brasil. Essa verba foi repassada e paga peta Tesouraria da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil apresentando sua renúncia ã referida comissão. Resolvc-sc: Atender ao pedido do Rev. Lconiino c

à Betei no inicio de janeiro de 1997. quando já estava fechado o balanço de Beiel no exercício de nomear outro relator.

1 996 razão pela qual esse valor não apareceu no balanço financeiro". SC-42/97 - da Secretaria de Forças Leigas, pede aprovação dos nomes dos prelelores para os

SC-25/97- da Associação Evangélica e Literária Pendão Real. Relatório de atividades. Resolve- Congressos de Mocidade e Adolescentes. Resolvc-se: matem, vencida, conlonne exame do Livro dc

se- a) aprovar o relatóno com voto de apreciação pelo trabalho realizado pelo Associação Evangélica Atas da Comissão Executiva do Supremo Concilio (vide documento SC -77/97).

Literária Pendão Real; b) manter o Rev. Silas de Oliveira como presidente da Associação Evangélica SC-43/97 - do Sínodo São Paulo, solicita homologação do desmembramento do Smodo Sao Pau-

e Literária Pendão Real e nomear o Rev Júlio Paulo Tavares Zabatiero. membro da Diretoria da lo e a formação do Sínodo Osasco, Resolve-se: homologaradccisaodoSmodoenomearComissaude

Associação como secretáno de Educação Crista repartindo, assim, a carga de trabalho com o Rev, Instalação do Sinodo Osasco composta das seguintes pessoas: Rev. Silas Silveira. Rev. Alíno C amilo.

Silas; c) substituir na Diretona da Associação ena Secretaria de Educação Cnstã, o Rev. Hamilton Rev. NoidyBarbosade Souza, Presb.Fra^^^^^^^
_ . • tu i i

Santana Moreira (Vice-Presidente) e os vogais: ProP. Edmar Ferraz de Oliveira e Dr. Osiel Torresim SC-44/97 - do Sinodo Sao Paulo, propõe alteração na C onsutuiçao - Partes Especiais - Título 1
-

de Oliveira por novos nomes indicados pela atual diretoria da Associação à Comissão Executiva do Comunhão, incluindo: "Os excepcionais acima de 1 2 anos. cujo pa. ou mac seja membro em plena

Supremo Concílio para homologação; d) que nenhuma publicação da Igreja seja feita sem o prévio comunhão de nossa Igreja possam tomar Santa Ceia. quando acompanhados de seus pais,
_

cso^v.-

conhecimento e aval da Associação Evangélica Literánl Pendão Real; c) incluir no orçamento para se: remeter este documento para a Comissão Especial Constituinte para compor os demais documcn-

1997 um item "Publicações", que possibilite a viabíhzação dos n-abalhos da Associação de fomia tos que serão a ela enviados.
. a c <. x «ia,.;

efíc,enteenãoapenassimból.co%queseencammheàComíssãodoOrçamentol997opedidopara
f'^-''^ ^'^'''f'''^^^^^^^^^

que seja incluído um item de conta - Publicações - no montante de quinze mil reais (R$1 5.000.00), co de Sao Paulo, solicitando
^^^Jy^^J^^f^^^'-';!'^,'^" ^.^

f^^^^

SC-26/97.daSecretanadeRelaçõesIntereclesíásticas.Relatónodeat.vidades,Resolve-se:Aprovar P^'";'^^'^^'*^"^^''"^^^'^"^^
^'^f

o relatóno com a obngatoriedade de que o Rev. Éber Ferreira Silveira Lima e a irmã Vera Maria prédio propno para o Semináno de Sao Paulo ResoWe-se, N'>mear
1 '^^^ ;^P-^

Roberto apresentem relatóno minucioso dos eventos em que participarem com subsídio da Secretana la de duas pessoas conhecedoras do mercado irnobiliario da t apilal le Sao f aulo um mc^^^^^^^

Koneno apresentem reuiono iiiiiiuciubu uuí. c c i h p y
Fundação Eduardo Carlos Pereira, um membro da Diretona da Igreja Prcsbitenana Independente do

s"7"-'^^^^^^^^^^
Brasil eummembrodaCongregaçãodoSeminánodcSãoPaul.^^^^^^^^^^

aprovarosniovimentosfinanceirosreferentesaosexercie,osde95e96;a,2)determ.naraostesourei-
proposta concreta para a aquisição de prédio próprio ou fixação dehmttva desse Semmàrio.ut.li^^^^^^^

rosedirigentesdetodososorgãos.ntemosdalPlBquemov.men,amverbas,quecump^^^ ^^^7
d^ F^^^^^^^^^^^ Rdatonodca.ivídadcs, Resolve-se: a) apro-

as onentações recebidas da tesourana. quanto: a) fornia de utilização das verbas
var o reSo d^FundS^^^^^

dente prestação de contas; a.3) autonzar o Tesoureiro da Igreja Presbiteriana Independente do Era il.

^^J^^^^J^^^^^^^^ ,jj„es e aprovação pela Comissão Executiva do
nos casos omissos e ouvidos o Presidente. Pnmeiro Secretáno e Assessona Administrativa, a adotar Secretana de tducaçao i eoiogica para os ulviuuí. ujumv

i v i

medidas que visem o bom andamento dos trabalhos; a,4) registrar voto de apreciação pelo excelente Supremo Concilio,

Patrimonial - Exereício dc 1 995/
trabalhorealízadopelaTesouranaCentraldaIPIB;b.l)queaComissaoExecunvadoSu^

,9% Rl^ei a)a^^^^^^^^
Cilie esclareça os motivos que justificaram tais sup ementaçoes ''^^^'"^''^''^'^^^^^^^ ier996 b) Sol cita ^ue no próximo a^ toda a documentação necessária para o exame do mesmo,
livraria Pendão Real seja melhor esclarecido, e se toro caso. lançado como perdas

.
cJ

)
que o SC de l

^^^j^jj^^^^^^^ Administrativa a fim de que ela faça o devido exame do material,

soHciteesclarecimentossobreofato.chamandoospresbitériosenvolv.dosadotandomed^^^^^^^^
''^'l^^'^^^^^^^^^

doras cabíveis; c,2) iniciar uma campanha de conscientizaçao através do nosso orgao «ficai sobre a

^J^J^^^^^^^^^ , , Presbiteriana Independente do Brasil buscasse junto às Igrejas

importânciadorecolhimen.odev,doaoSupremoConc.Uo.fomecendomaisumaveztodososesxlar^^^
f^™ a poss^^^^^^^^^^

cimentos neeessános; c.3) que o Tesoureiro da igreja, ouvidos o Presidente, Pnmeiro Secretáno. seja
'^^^^"^'^^^^^ nianífestaram que não há clima e nem é o momcnlo para a

amonzado a pareelar os débitos das igrejas madimplentes. mediante motivo comprovadamente justa
PJ^^-^^'^^^^^^^^ organsmo Propõe que se solicite a AIPRAL que coordene um movimento de

SC-28/97-daCeladec.Relatónodeatividades,Resolve-se^Tonw
Zo^m^çZd,^^^^^

recomendando que se dê continuidade ao dialogo com a CELAUbL, f >

SC-29/97 - da Secretaria Nacional de Açâo Pastoral, proposta de Encontro de Pastores. Resolve- matena.^^^^^
^ Secretana Executiva, consulta quanto as providencias a serem tomadas sobre o

se: Aprovar a realização dos dois Enconn-os de Pastores como proposto.
. assunto "Doutrina do Espinlo Santo" Resolvc-se:QueaComissàoExecutivadoSupremoConcilio

SC-30/97 . da Comissão de Atualizaçào das Ordenações Limrgieas. Relatóno de atividades, Re-
^^^^^ para completar o trabalho,

solve-se: Atender à solicitação da Comissão estabelecendo que esta apresente relatóno anual a Gomis-
''''^'s^^.P;";^ p'^^^^^^^^ Sul do Paraná, propõe alteração constitucional : I

- Supressão da letra

são Executiva do Supremo Concilio. j o , , -f-Híi ari 71 2 -Cnacãodo naratírafo únicodoart.2l -c/ redação: "Édircítoe pnvilcgtodos mcm-

SC-3 1 /97 - da Comissão Especial de Música e Limrgia Relatóno de atividades. Resolve-se: a)

.J^f"^^/J.^',^^^^^^^^^ b.tismo seus filhos e dependentes menores". Resolve-se: Não atender o

que a música seja uma das prioridades urgentes na vida da Igreja; b) dar ao projeto maior incentivo
^^"^^^^^^UaX^^^^^^^^^^^^ confessional,

financeíroparaqueseproduzaum"compactdísc"(CD)efitadeáudio "cassete .de qualidade profis- 'l"^;'^™^^^^^^^^^

sional a fim de que facilite a sua penen-açâo em todas as nossas Igrejas; c) dar ao projeto maior incen- 7'^; „p^-. . . LAcnaçãode

tivo humano, aproveitando os músicos de nossas igrejas nas mais divenias regiões do pais para promo- j^^^^' . ^ -, Assoc.ar-se ã Brasí IPrcv Previdência Privada Resolve-se: Nome-

ver a representatividade e participação na produção do "compactdisc e da fita "cassete e sua poste-

rior divulgação. j j n 1 ^r, acn.>rios' aí earamia natnmonial;^b) garamia de pensão; c) garantia de seguro, d) fazer ou executar

SC-32/97- da Comissão Especial de Patrimônio. Relatóno de atividades. Resolve-se: a) Que a
f^Pf'"^'^^^^^^ .dôneas do mereado financeiro, em que o custo fique no máximo

Comissão de Património, juntamente com representantes da Secretana de Diacoma. da Diretona do
'""XTaTán^^^^^^ e) que a concorrência, implantação e homologação do sistema de

BETEL - LAR DA IGREJA, da Comissão de Esmdos e da Assessona Administrativa, elabore o
^^l^^ et ondu^To pela Comissão Executiva no prazode 1 20 dias,

refendo plano no prazo máximo de até 1 20 dias e apresente a ^o-^-^^f
Executiva pa^^^^ b)

^''''f^''''^^^^^^^^^ Especial sobre Betel/Instítuição. contendo sugestões sobre aprove.ta-

que os recursos auferidos pela venda de parte do imóvel de BETEL - LAR DA lORhJA. reterente ao
ampliação das atividades sociais da Igreja, Rcsolve-se: que este documento seja

item 2.7 do documento ("Área Betei Sorocaba - A Comissão de Património em conjunto com a Dire-
"'^"'Xao d^^^ SC-22/97. visto o presente pleito estar incluído nas solicitações da Secretana

toria de Betei e com a Assessona Administrativa analisou a proposta de urri empresano de Sorocaba anexado ao documento

que se interessou pela aquisição de duas áreas, inclusive uma delas localizada entre as áreas que estão
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SC-55/97 - da Assessoria de Informática, Relatório de atividades. Resolve-se: Que sejam viabilizadas

as sugestões da Assessoria de Informática dentro das possibilidades.

SC-56/97 - do Presb. Reuel de Maios Oliveira, propõe nomeação de Comissão Especial para

estudar reduvào do número de Semmános para dois. Resolve-se: a) que não se aceite a proposta de

extinção de um dos nossos seminános no momento; b) que a Secretaria de Educação feologica crie

mecanismos de maximização de recursos, redução de custos e desenvolva uma filosofia de Educação

Teológicajunto aos nossos seminários que atenda às expectativas ministeriais da Igreja.

SC-57/97 - da Assessoria de Eslatislica e Estado Espiritual. Relatóno de atividades. Resolve-se;

Que se aprove o relaióno com as seguintes observações: 1 ) o Presbitério do Disinto Federal alega ler

entregue documentação total e não Parcial como afirma o relatório; 2) o Sínodo Oeste Paulista conta

com 5 Presbitérios e não 4. como afirma o relatório. Que: a) os concílios sejam mais rigorosos na

coleta e precisão dos dados; b) que a Assessoria de Estatística não se limite ao iraballio de coleta de

dados, mas de cruzamento c análise de dados; c) que os outros dados relevantes para compor o perfil

da Igreja sejam levantadas; d) que os resultados da análise desta comissão sejam fornecidos à assesso-

ria administrativa c planejamento para que se de os encaminhamentos necessários,

SC-59/97 - do Presbitério Maringá, solicitando que o CTM seja instalado em Maringá. Resolve-

se; a) a localização dos Centros de Treinamento Missionário

(CTM ) c de competência da Secretaria de Missões; b) encami-

nhar o documento à Secretaria de Missões, para estudos de

viabilização,

SC-60/97 - do Presb. João Américo dos Santos, consulta

sobre a condição de um presbítero, quando eleito para a direto-

ria de um concilio, no que diz respeito à sua representação.

Resolve-se; encaminhar o documento à Comissão Especial

Constituinte, como subsidio para o anteprojeto de Reforma

Constitucional.

SC-6 1 /97 - da Assessoria de Imprensa e Comunicação. Re-

latório de atividades. Reso!ve-se; a) aprovar o relatório da As-

sessoria de Imprensa e Comunicação; b) determinar à Assesso-

ria de Imprensa e Comunicação que sejam priorizados nesta

nova fase a atualização cadastral e o atendimento às consultas

feitas pelas Igrejas e assinantes: c) apoiar o projeto de re-

estruturação conforme apresentado pelo relatório; d) detenni-

nar à Assessoria de Imprensa c Comunicação que prepare um
Projeto visando a autonomia financeira deO Estandarte, apre-

sentando-o para aprovação da Comissão Executiva.

SC-62/97 - da Assessoria Juridica, Relatóno de atividades.

Resolvc-se; Aprovar o relatório com um volo de apreciação,

SC-63/97 - do Presb. Hanani Lara (Presbitério Oeste do

Paraná), propõe que casais com a convivência marital por mais

de 05 anos sejam recebidos como membros de Igreja. Resolve-

se: A matéria é de competência dos Conselhos, sendo (ralada

caso a caso especialmente, enquanto um concilio superior não

decidir sobre a matéria, nomear ainda uma Comissão Especial

para trazer uma proposta na próxima reunião do Supremo Con-

cilio,

SC-64/97 - da Comissão de História da Igreja. Relatório de

atividades. Que se aprove o relatório, as propostas, exceio a ter-

ceira que depende de dotação orçamentária,

SC-65/97 do Presbiteno de Campinas, consulta sobre a

legalidade de um Presbitério reconhecer como missionários,

membros de igrejas. Resolve-se: Sim. desde que se atenda às

normas estabelecidas no Titulo IV da Constituição da Igreja

Presbitenana Independente do Brasil.

SC-66/97 - do Presb- João Américo dos Santos, consulta

sobre registros em "caixa dois" de recursos financeiros para fins

especiais. Resolve-se: matéria vencida (vide resolução referen-

te ao documento SC- 1 7/97).

SC-68/97 - do Rev, Benedito Antonio dos Santos, pastor

trimestrais, cumpnndo assim a decisão do Supremo Concilio.

SC-75/97 - do Sínodo Sul de São Paulo, propondo revisão na composição da Comissão de Betei -

Lar da Igreja. Resolve-se: a) o documento não apresenta os motivos pelos quais solicita mudanças na

diretoria de Betei; b) que os órgãos nomeados dêem informações ao plenário.

SC-76/97 - do Sínodo Sul de São Paulo, pedindo esclarecimentos sobre o relacionamento e anda-

mento da construção de edificios em Betei, sobre a Prefeitura de Sorocaba e sobre a empresa de

construção civil Encol. Resolve-se: que se realize uma reunião da Comissão Executiva, juntamente

com a diretoria de Betei, Sínodo Sul de São Paulo, Comissão de Patrimônio e Secretaria de Diaconia,

para que todas as dúvidas sejam dirimidas,

SC-77/97 - do Rev. Gerson Mendonça Annunciação. propondo revogar decisão da Comissão

Executiva sobre a necessidade das Secretarias, Assessorias e Comissões Especiais apresentarem o

programa, custos, local, e nome dos preletores de eventos em nível nacional. Resolve-se: não homolo-

gar a decisão daquela Comissão conforme apontado no documento SC-77/97.

SC-78/97 - da Secretaria de Missões, apresentando relatório da Missão Caiuá, Resolve-se: a)

aprovar o relatório; b) destacar algumas informações; b. I ) trabalho em 4 estados do Brasil (São Paulo,

Rio de Janeiro, Mato Grosso. Mato Grosso do Sul) e um pais (Paraguai); b,2) 9 missionários; b.3)

Instimto Bíblico com 1 9 alunos; b.4) cursos diversos para ca-

sais para que se propague melhoro Evangelho; b,5) a Igreja da

Irianda participa com recursos financeiros e com isso foi possí-

vel construir 02 casas de alvenaria; b.ó) possui hospital, 50 Íei-

los de clinica geral e 64 de tisiologia; b,7) 5 ambulatórios em

localidades estratégicas; b,8) cursos do Serviço Nacional de

Comércio (SENAC) para formação de técnicos em enferma-

gem; b,9) mantém convénios com várias Prefeituras para Edu-

cação, sendo: Pessoal e Merenda. Prefeitura espaço fisico; pela

Missão; b, 1 0) a Missão Caiuá construiu novo prédio para Insti-

tuto Bíblico, em Dourados; b.ll) existência de curso

profissionalizante na Missão com convénio com a Prefeimra de

Dourados; b. 1 2) a Assembléia da Missão é formada por repre-

sentantes da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Igreja

Presbiteriana do Brasil e Igreja Presbiteriana dos Estados Uni-

dos que determina metas para funcionamento da mesma; b. 1 3)

os membros representantes da IPI são; Presb. Valterlan

Rodrigues - Presidente e Presb, Oberdan Lucas Durão; c) regis-

trar um volo de apreciação peio trabalho dos irmãos nomeados

como representantesjunto à Missão Caiuá.

OUTRAS RESOLUÇÕES; Considerando: I ) que vivemos

um periodo de inflação estável; 2 ) que temos buscado uma raci-

onalização e priorização dos nossos gastos; 3) que da observa-

ção nas dotações orçamentárias de 9ó, notamos que a Secreta-

ria Executiva, as reuniões de Diretoria/Executiva e o item da

Secretaria de Relações Intereclesiásticas apresentaram gastos

superiores aos orçados; 4) que no balancete de dezembro de

1996 ainda consta em Empréstimo a Terceiros um débito de

R$45,100.16 da extinta Livraria Pendão Real; resolve-se: a) a

Comissão Executiva esclareça os motivos quejustificarem tais

suplementações orçamentárias; b) que o débito da Livraria

Pendão Real seja lançado como "Perdas".

RESOLUÇÃO: Considerando: 1 ) que vinte e três (23) igre-

jas não contribuíram com o Supremo Concilio em 1 996, 2) que

tais casos podem ter ocorrido pelo não envio das referidas con-

tribuições ou pelo envio incorreto contabilizado como dízimos

não identificados; resolve-se: a) que o Supremo Concilio solici-

te esclarecimentos sobre o fato, chamando os Presbitérios en-

volvidos, adotando as medidas saneadoras cabíveis; b) que se

inicie uma campanha de conscientização através de "O Estan-

darte" sobre a importância do recolhimento devido ao Supremo

Concílio, fomecendo-se mais uma vez todos os esclarecimen-

tos necessários; c) que o Tesoureiro, ouvido o Presidente e o T

Orçamento
SC-58/97 - da Assessoria Administrativa. Rela-

tório e Proposta de Orçamento da IPIB para 1 997. Re-

solve-se: a) que no próximo ano. se possível 50% da

previsão das contribuições das Igrejas seja preferen-

cialmente para Missões; b) que os seminários encon-

trem fontes de receitas alternativas; c) aprovar o Or-

çamento de 1997 como a seguir, bem como as consi-

derações registradas no documento: (Todos os valores

em reais-R$) RECEITAS - Tesouraria-2.000.000, Es-

critório Central-50,000. Secretaria de MíssÕes-

350.000. Seminário de São Paulo-200.000. Seminá-

rio de Londrina- 130.000. Seminário de Fortaleza-

80.000, Secretaria de Diaconia-25.000, Revista Al-

vorada-25.000. O Estandarte- 100.000, Total de Re-

ceitas-2.960.000; DESPESAS - Escritório Central-

350.000, Tesouraria-15.000. Secretaria Executiva-

50.000. Presidència-2O.0O0. Secretaria de Missões-

960,000. Seminário de São Paulo-395.000. Seminá-

rio de Londrina-3 15.000. Seminário de Fortaleza-

270.000. Secretaria de Educação Teológica-5,000, Se-

cretaria de Diaconia-45.000. Secretaria Pasloral-5.000,

Secretaria de Educação CrisIã-2.000, Secretaria de

Forças Leigas-30.000, Revista Alvorada-25,000. Se-

cretaria de Relações Intereclesiásticas-25.000. Secre-

taria de Música e Liturgia-5.000, Assessoria Admi-

nistrativa- 1 .000, Assessoria de lnfonnátíca-6.000. As-

sessoria de Estatística-3.000. Assessoria de Imprensa

e Comunicação (O Estandarte)- 120.000. Assessoria

Juridica-3,000. Comissão de História da Igreja-8.000.

Comissão de Patrimõnio-4.000. Jubilados e Viúvas-

100.000, Reuniões da Diretona/Comissão Executíva-

30.000. Reser\'as de Contingência-150.000. Eventu-

ais-18,000. Total das Despesas-2 .960.000.

jubilado, solicitando ajuda financeira da Tesouraria da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Secretário, seja autorizado a parcelar os débitos das igrejas inadimplentes mediante motivo
Resolve-se: Sensibilizar-se com a situação apresentada pelo sígnatano do documento e propõe que comprovadamente justo.

esta seja enviada, com urgência, ao Presbitério Bandeirante, do qual o postulante é representante, para EXAME DE LIVROS DE ATAS; a) Aprovar o Livro de Atas da Comissão Executiva do Supre-

que analise e apure a situação do obreiro prestando-lhe o apoio e ajuda de que está necessitando, mo Concilio com a seguinte correção: não homologar a decisão daquela Comissão conforme aponta-
SC-70/97 - do Rev, Marcos Prestes, propondo nomeação de Comissão Especial para elaborar do no documento SC-77/97; b) aprovar sem observações os seguintes livros de atas: Sínodo Borda do

critérios para viabilizar a ordenação de missionànos. Resolve-se: Encaminhar o documento à Comis- Campo. Sínodo Minas Gerais, Sínodo Oeste Paulista, Sínodo Sul de São Paulo; c) advertir os Sínodos
sào Especial Constituinte para que o mesmo sirva de subsídio para a elaboração do anteprojeto. Setentrional, Rio-São Paulo, Brasil Central e Meridional por não terem enviado os livros de atas para

SC-7
1
/97 - do Presbitério Novo Osasco, solicitando a atenção dos revisores das revistas de Escola exame. concedendo-Ihes prazo até a próxima reunião da Comissão Executiva do Supremo Concilio;

Dominical a fim de evitar erros de ongem gráfica editorial. Resolve-se: encaminhar o documento para d) aprovar o livro de atas do Sínodo Ocidental com a seguinte observação: na página 62. Iinha24.
a Secretaria de Educação Cristã para as devidas providências. faltam as assinamras do presidente e do secretário, no espaço reservado entre linhas; e) aprovar o livro

SC-72y97 - do Presb. Miquéas Fonda da Silva (Presbitério Novo Osasco), solicitando informação de atas do Sínodo Oriental com a seguinte observação: na ata da reunião extraordinária realizada em
sobre o movimento ecuménico Resolve-se: não há condições de tratar a matéria, uma vez que o 24/02/96 (folha 42) consta a substituição de dois representantes do Presbitério Bandeirante junto ao
documento nào apresenta fundamentação adequada, ou seja. não tem nome do pastor referido, nem Sínodo, sem esclarecer se os substimtos eram suplentes ou se foram eleitos conforme determina o
informações complementares do jornal a que também faz referência. artigo 2o., parágrafo único da Constituição; O Considerando que o livro de atas do Sínodo Vale do Rio

SC-73/97 - do Sínodo Sul de São Paulo, propondo estabelecer prazo para que os seminaristas Paraná foi retirado intempestivamente do plenário, ou seja. antes da sua aprovação pelo concílio, o
solicitem transferência de Presbiténos. quando tiverem seus estudos sustentados nos seminários por Supremo Concílio resolve: e. 1 ) determinar ao Sínodo Vale do Rio Paraná a reapresentação do livro à
um Presbitério. Resolve-se: enviar o documento à Comissão Especial Constimmte como subsidio Comissão Executiva do Supremo Concílio para deliberação final; e.2) acolher interpelações por parte
para a elaboração de anteprojeto da Reforma da Constituição. dos membros do concílio, acerca de eventuais dúvidas; e.3) assegurar aos membros presentes na 5°

SC-74/97 - do Sínodo Sul de São Paulo, indagando sobre a não publicação de balancete trimestral sessão do Supremo Concílio presença na reunião da Comissão Executiva que tratar da matéria, com
daTesouraria.conforme decisão da Comissão Executiva do Supremo Concílio. Resolve-se: a) Deter- direito à voz e sem direito a voto, exclusivamente nesse assunto; 1) tomar sem efeito o registro de
minar que todos os órgãos que geram despesas à Tesouraria, remetam os documentos legais para aprovação assinado inadvertidamente pelo presidente naquele livro de atas; g) Considerando-se o
prestação de contas e contabilidade, impretenvelmente na pnmeira semana de cada mês subsequente extravio do parecer da Comissão de Exame de Livros de Atas referente ao livro do Sínodo São Paulo,
ao més a ser contabilizado; b) Determinar que a Tesouraria publique em "O Estandarte" os balancetes resolve-se enviar o livra de atas para exame na próxima reunião da Comissão Executiva do SC.
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Reslmo de Atas

Presbitério de Assis

Data, Local e Presenças. 6 e 7 de dezembro/ 1996. IPl de Cândido Mota, Presenças Nova
Diretoria: Presidente Rev, Francisco José Cruz Morais. Vice-presidente, Rev. Jessé de Andrade,

r Secretário Rev, Sérgio Paulo Frazão. 2" Secretário Presb. Dr. Elias Sanl'Ana de Oliveira.

Pastores: Revs. Ary Sérgip Abreu Mota, Franciscvo José Cruz Morais. Gerson Moraes. Jessé de

Andrade. Milton de Oliveira. Rodney José Paolillo e Valmir Machado Ribeiro. Presbs, Dr. Elias

Sant'Ana de Oliveira, Roberval Anastácio da Sailva, Ademir Dias Mendonça. Saulo Porto dos

Santos. Marcilio Rossito Nunes. Benedito Francisco Rodrigues e João Campeão Júnior, Novos
obreiros: Recebe por transferências os ministros: Rev, Marco Antonio Domingues Sant'Ana.

Rev. Luiz Henrique Pereira dos Santos. E os candidatos ao ministério Denis Silva Luciano Go-
mes. Marcelo Moraes Costa, Trajano Maciel de Oliveira Filho. Adauto de Campos Ferreira,

Edivaldo Maciel de Goes e Cecilina Bispo da Silva, sendo os primeiros encaminhados ao Semi-

náno e a jovem encaminhada ao Centro dc Treinamento Missionário, em Cuiabá, MT. Resolu-

ções: Convocar reunião extraordinária do Presbitério para estudo e reflexão sobre a publicação:

"A pessoa do Espirito Santo e seu lugar na vida da Igreja, encaminhado ao Supremo Concilio e

enviar cópia para todos os pastores c igrejas. Foram aprovadas as atas dos Conselhos das Igrejas

, relatório e contas de Tesouraria, atos da Comissão Executiva, relatórios das secretarias de

Adolescentes. Jovens c Adultos, ficando o relatório da Secretaira da Junta de Missões para ser

aprovado pela Comissão Executiva do Presbitério. Distribuição de Forças e Orçamento; 1'' de

Assis - Rev. Francisco, 2'* de Assis Rev. Sérgio Paulo, 3'' de Assis Rev. Milton. Jardim Paulista

(Assis) Rev. Valmir e Rev. Rodney. lepè - Rev Ary Sérgio. Paraguaçu Paulista Rev, Jessé de

Andrade (efetivo). Maracai e Candido Mota Rev. Luiz Henoque auxiliado pelo seminarista Davi

de Andrade, Orçamento: Despesas - 3'' de Assis (Rev. Milton) R$ 5.662,15, Scmináno RS 8,640.00,

Sínodo 2% R$ 720,00, Desp Administrativas R$ 2,200.00. mudança R$ 1 ,000,00. Coordenadoria

de Jovens R$ 600,00, Tesouraria R$ 672,00. INSS (6 seminaristas e 8 pastores) R$ 9,855.84.

Aluguel (Maracai) R$ 2,700.00, seminaristas R$ 8.064,00 Total Geral RS 40.143.99. Receitas -

Saldo anual e de previsão R$ 14,400.00. contribuições das igrejas R$36.000,00, recebimento e

aplicação R$ 720,00 Total geral R$ 51.120.00. Resolução quanto ao orçamento: A igreja de

Cândido Mota pagará ao Rev. Luiz Henrique 1/3 dos seus vencimentos, mais as despesas de

viagem e para o seminarista Davi pagará dois salários mínimos e poderá alugar o telefone da

casa pastoral para ajudar nas despesas, A verba de manutenção dos seminaristas será de um

saláno minimo, além da verba fa mensalidade ao Seminário. Quanto ao saláno do Rev, Milton

será 50% pelo Prsbitério e o restante pela Igreja. 3^ de Assis, ficando o aluguel da casa pastoral

por conta do referido obreiro pelo fato de preferir morar em Cândido Mota. Concede-se licença

ao Rev. Marco Antonio até a próxima reunião do Presbitério. O piso salarial dos pastores será de

7 (sete) salários mínimos. Nomeações: Tutores eclesiásticos Rev, Luiz Henrique seminaristas

Edivaldo e Davi, Rev. Valmir. semínanstas Trajano, Marcelo e Denis. Rev. Jessé, seminaristas

Wilian e Adauto. Os referidos tutores deverão apresentar tnmestralmente relatórios à Comissão

Executiva. Delegados junto ao Sínodo: Rev s Luiz hennque. Rodney. Valmir e Sérgio Paulo,

suplentes Revs Franciso e Jessé, Presbíteros Marcilio. Saulo. Ademir e Roberval, suplentes Dr,

Elias e Benedito Francisco, Coordenadorias: Adolescentes, Rev. Luiz Henrique. Jovens Revs

Sérgio Paulo e Rodney e Adultos. Rev. Ary Secretaria de Missões. Rev Valmir. Diaconia. Rev.

Milton. Comissão para aquisição de terreno para acampamento Revs. Ary e Jessé e Presb. Saulo.

Presbitério Oeste do Paraná

Local. Data e Presença: 6 a 8 de dezembro/ 1 996 na IPI de Guairá. Presenças: Revs Otoniel

Borges Machado, Osni Dias de Andrade, Vivaldino Neves Queiroz. César Femiman, Geraldo

Matias Ferreira, David Rogério Gomes de Souza, Alvino de Paula Neves, Romeu Olmar Klich e

Edilson Batista Gomes. Presbs. Acir Rodngues de Oliveira, Jadir Franco. Anani de Lara. Joelson

Gonzaga da Cunha, Angelo Ozias Torres, Luiz Antônio da Conceição e Dorival Wenceslau. Nova

Diretoria: Presidente Rev. Otoniel. Vice-presidente Rev David. 1" Secretáno Presb. Acir. 2"

Secretário Presb. Joelson, Tesoureiro Presb. Silas José dos Santos e Secretário Permanente Rev.

Vivaldino. Resoluções: a) O representante da IPI de Campina da Lagoa e o pastor da Igreja foram

impedidos de tomarem assunto por estar em débito com o Supremo Concílio e Presbitério, b)

Recebido o Rev. Samuel do Prado, vindo do Presbiténo do Mato Grosso do Sul. Foi recebido

também o bacharelando Luiz André Bruneto de Oliveira vindo do Presbitério de Londrina, c) Foi

aceito o candidato Alysson Simões de Souza da IPI de Umuarama para estudar no Seminário de

Londnna Distribuição de Campo: IPI de Campo Mourão. Rev. Geraldo.. IPI de Campina Da

lagoa Rev Edilson. IPI de Cascavel Rev. Alvmo. IPI de Cianorie Rev Otoniel. IPI de Foz do

Iguaçu Rev. Samuel; IPl de Goioere Rev, Osni; IPI de Guaíra Rev. Vivaldino; IPI de Tapejara

Bacharel Luiz André; IPI de Umuarama Rev, David; IPI de Cruzeiro do Oeste Seminarista Cleber

Riboli Batista com atos pastorais do Rev, David que presidirá o Conselho. O Rev, Romeu visitará

a Congregação de Guarapuava três vezes no ano, O Rev, César ficará em disponibilidade visitan-

do trés vezes no ano a Congregação Presbiterial de Guarapuava, Os atos pastorais da IPI de

Tapejara serão realizados pelo Rev. Otoniel que presidirá o Conselho. Orçamento para o ano:

Receitas R$ 15 200.00, verba a Femora RS 700.00. Adolescentes R$ 700.00; despesa de viagem

da Comissão Executiva R$ 600.00, Viagens presidenciais RS 600.00; seminarista Cleber RS

2 688 00- seminansta Alysson R$ 1.344.00; mensalidades dos semmansias RS 2.500.00; Rev

Edilson R$ I 344 00; representações no Supremo Concilio e Sínodo R$ 900.00; ligações inte-

rurbanas RS 500.00; viagens dos pastores a IPl de Cruzeiro D'Oeste RS 300.00; eventuais RS

2 674 00 num total de R$ 15 .200.00. Secr. presbiteriais: Educação Cnsta - Rev. David. Diaconia

Presb" Joelson. Forças leigas Elson Toman e Marcos Tomon da IPI de Cascavel: Missões e

Evangelização Rev, Osni, Representações Sínodo: Titulares Rev. David. Samuel. Geraldo e

Vivaldino. Suplemenles Alvino. Romeu. Cesar e Otoniel. presbíteros titulares: Luiz Antonio.

Samuel Joelson e Angelo. Presbíteros suplentes: Jadir. Elis, Dorival e Anam. Representações

no Supremo Concílio: Titulares Rev. Otoniel, Rev. Osni. presbíteros Anani e Acir. Suplentes:

Rev. David, Rev. Vivaldino. Presbíteros Joelson e Ângelo.

Sínodo Bordo do Campo

Data , Local e presenças: 31/08/1996 IPI dc Vila D. Pedro I. Me,su: Prcs. Joilo Correia Lima,

Secretário: Presb. Arnaldo de Carvalho Filho. 2" Secretário. Presenças Presbitério do ABC -

Rev. Edilson Nogueira Castelo Branco e Rev Eduardo (ialiisso. Pa'sbiténo Ipinuiga Rev Valdemar

de Souza. Rev. João Correia Luna. Rev, Valdinci Aparecido I crreira. Presb Waldir Alves de

Souza, Presb, Altiéri de Souza Lima, Presb, João Correia de Oliveira e Presb. Moisés Barbosa,.

Presbitério Litoral Paulista: Rev Jonas Nogueira. Presb, Anuildo de Carvalho Filho. Rev. Pedro

Sanches Viemia. tesoureiro Presb. João Américo de Santos, Secretáno Pemianente,

Resoluções: i ) Aprovado o Livro de Atas do Presbitério do Ipiranga. com as observações

constantes no mesmo. 2) Aprovado relatório verbal do Rev Galasso sobre a sua participação nas

reuniões da Comissão Executiva do Supremo Concilio tia IIMB 3) Aprovado relatório da Comis-

são de Exame do Livro de atas do Presbitério Litoral Paulisia. nos seguintes temios; "Que as

folhas das atas sejam devolvidas do Presbiicrio do Litonil Paulista para as providencias perti-

nentes". 4) O Rev. Galasso passou a ser o represcntanie liiular junto ã Comis.sào Executiva do

Supremo Concilio da Igreja Presbiteriana Independente do Bnisil e o Rev, Pedro, suplenle. 5) A
Comissão que estuda a fusão do Presbitério Litoral Paulista com outro Presbitério, formada

pelos irmãos Rev, Wilson Roberto Sales Devidé, Presb, Paulo Pcrezim, Rev, ííber Cocarelli.

Presb, Waldir Alves Souza. Rev, Eduardo Galasso Fana e Presb, Moisés José de Linui. deverá

continuar os seus trabalhos c apresentar relatório na próxima reunião do Sínodo, sendo o Rev

João subsiituido na relaloria pelo Rev, Altamiro Pereira, 6) Comunicar ao obreiro Pedro Luiz dc

Paula Filho como Missionário da IPI do (iuarujá e que as suas atívidadcs sejam suspensas alé o

atendimento das exigências constitucionais para a sua situação".

Presbitério de Maringá

Data. Local e Presença: 14 de dezembro de 1 996. 1" IP! dc Maringá, Presentes; Revs. Alcides

Duque Estrada. João Rodrigues. Jose Carlos da silva, Luiz Alexandre Solano Rossi. Nilo de

Souza Melo, Roberto de mauro de Souza Castro c Sandoval Antunes de Souza, Ausentes: João de

Godoy (jubilado). Nova Diretoria: presidente - Rev Naaiiiã Mendes; vice-presidentc - Rev Lui/

Alexandre Solano rossi; T Secretário - Presb, Adelino dc Oliveira malvezzi; 2" Secretário - Rev

João Rodrigues; tesoureiro - Presb, Deodato Aparecido Soares e secretário permanente - Rev,

roberto Mauro de Souza Castro. Transferencias: Recebidos; Revs. Rubem Almeida Mariano, do

Presb. Fluminense e Rev, Paulo César Collussi Riva. do Presb. Catarinense. Traiiferidos; Revs,

Jorge Vieira, para o Presb. de Curitiba da IPB e Rev. Francisco dc Paulo Andreussi. para o Presb.

de Londrina,

Resoluções: 1 ) Aprova-se o parecer da Comissão de Exame das Atas e Atos das Igrejas com

suas observações; 2) Eslabelcce-se um prazo de 4 (quatro) ano para que os Licenciados traba-

lham no Presbitério; 3) Organizar a Congregação do Jardim Liberdade cm 5" IPI de mariiigá; 4)

Crias-se uma Comissão para proceder a reforma do Estatuto do presbite'no junto aquele concí-

lio; 6) Reconhece-se a vocação missionária do Presb. Gideone Nascimento de Oliveira, segundo

o artigo parág, 1" e 2" da Constituição da IPI do Brasil. 7 ) Encaminhar ao Seminário Teológico

de Londnna (STL) os seguintes irmãos: Iram José costa e Giuliano Roberto da Silva; 8) Proceder

à ordenação do Lie, Francisco de Paulo Andreussi. 9) Não proceder a Licenciatura do Sem,

Evandro Modesto de Pinho face a não aprovação de sua monografia por parle do STL; 10) Nome-

ar Comissões para proceder as Ordenações dos Lies, Edreí Daniel Vieira e lleilor de Oliveira

Malvezzi; II) Aprova-se o parecer da Comissão dc Estatística e Estado Espiritual das Igrejas;

12) Estipula-se o percentual de 10% dc crescimento de membros do Presbitério para o ano de

1997; 13) Recebido ollcialmentc como ministro da IPI o Rev, Amilton Araújo Pereira, proveni-

ente da Igreja presbiteriana Renovada, cf ariigos 4", 3X" e 41 da Constituição da IPIB. 14)

Nomear a Comissão Executiva para que formalize a instituição do FíiTM - Fundo de Garantia

por Tempo de Ministério no âmbito deste presbiténo; 1 5) Orçamento: Seminaristas solteiros: 1 ,5

saláno; Seminaristas casados: 2.0 salános c seminaristas casados e com filhos: 3,0 salários,

sendo que as mensalidades são pagas peio Presbitério; Rev. Edrei Daniel Vieira: 2.0 salários;

Miss, Carlos Augusto Souza Lima: 3,0 salários; Rev, Heitor de Oliveira Malvezzi: 2,0 salários;

Rev. Nilo de souza Melo: 6.0 salános; Sínodo Vale do Rio Paraná: 2.0 salários; 16) Distribuição

de Forças: 1' IPl de Manngá: Revs. Naamà Mendes e Sandoval Antunes Nunes; 2" IPl de Manngà:

Revs. Alcides Duque listrada e Amilton Araújo Pereira, 3" IPI de Maringá: Rev Roberto Mauro

de Souza Castro; 4' IPI de Manngá: Rev, Luiz Alexandre Solano Rossi; IPI de Santa Fé: Rev,

Rubem Almeida Manano, Cong, de Sarandi: Miss, Carlos Augusto S, Lima com aios pastorais

do Rev, João Rodirgues; Congregação de Santo Inácio e Itaguagé: Rev, Heitor de Oliveira Malvezzi;

cong. De Loanda e Nova Londnna: Rev. Nilo de Souza Melo; Congregação de Paraíso do Norte:

Sem Davi Carlos de Oliveira com atos pastorais do Rev. Paulo Riva; 17) Secretário Presbitenal

lunto á mocidade Rev Amilton A, pereira; 18) Responsável pela confecção do Boletim boas

Novas- Rev Paulo Riva, 19) Comissões: De Ordenação de Heitor B, O, Malvezzi: Relator; Rev

Alcides Duque Estrada. Presb, Josc'Maria Reis, Presb, Adelino Malvezzi e Presb, Altair; Orde-

nação de Edrei Daniel Vieira: Relator: Rev. paulo Riva. Rev, Jose C, Silva, Presb, Valdenir dos

Santos Correira e Presb, Rogério Salomão: Organização da 5" IP! de Manngá: Relator Rev.

Sandoval. Rev. João Rodrigues. Presb. Dionísio e Presb, Levi Maldonado; Refonnado Estatuto:

Relator Rev Alcides. Rev. João Rodngues e Presv. Dionísio; Formulação do Contraio entre

Semínanstas e Presbitério: Relator: Rev Rubem Almeida. Rev Roberlo mauro. Presb. Daniel

Cahan e Presb Rogéiro Salomão; 20) Representantes: Junto ao Supremo Concilio: Rev. Naama

(titular) Rev Roberto Mauro (suplente). Rev. Luiz Alexandre (titular). Rev, João Rodngues

(suplente) Presb Levi Maldonado (titular), e Presb. Rogéno Salomão (suplente); Presb Deoda-

to (titular), Presb Valdenir (suplenle). Próxima reunião ordinána: 19. 20 e 21 de dezembro de

1997. local a definir.
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Presbitério do Nordeste

Local, dala e Presenças; 1" IPI de Natal. 12 a 1 S/dezembro/ 1996 - Presenças: Nova Mesa

Presidente: Presb. Dr. Aluizio Bc7crr;i de Oliveira, vice-presidente Rev. Rubens Dicnder Olivei-

ra Lima. 1" Secretário. Presb. Rómulo Souto Litna. 2" Secretário Rev. Kleber Nobre de Oueiròz

e Revs Jango Magno Fernandes de Miranda. Francisco Ferreira, Isac Scarceka de Carvalho.

Francisco Nunes e Jose Alves Pontes. Presbíteros: João Batista C avalcante Neto. Rômuloi Souto

Lima, Francisco Analicio Silva Sousa, Zacarias Batista Dantas e Roberto José Bezerra de Melo.

Resoluções: 1) O Presbitério continuará a pagar o plano dc saúde dos pastores Jango. Rubens,

Isac. extensivo aos Missionários Adilson Pádua e Verónica Gomes. 2) Encaminhar ao Centro de

Treinamento Missionário os candidatos Francisco Alberto Pimentel Soares. Gustavo César

Pimentel da Silva e Keila Rocha Cavalcante, 3) Que só poderão ser eleitos a Presbiteros os

irmãos que sejam dizimisias fiéis e regulares. 4) Que os conselhos apresentem os livros Caixa

para serem examinados na próxima reunião do Presbitério. 5) Recomendar aos Conselhos que

assumam a eficiência e precisão, quanto aos compromissos de 10% ou 50"'.i para a tesouraria do

Presbitério e os 2% para o fundo de Missões. 6) Nomeada Comissão para elaborar o anteprojeto

dos Estatutos do Presbitério, a fim de tomá-lo pessoa Juridica. 7) Oferecer Iodo o apoio ao CTM
de Natal, que estará funcionando a partir de 1997. com sede na Av. Presidente Sarmento. 900 -

Alecrim. ^ .

Presbitério do Amazonas

Data. Local e Presenças: 19/12/1996 2" IPi em Manaus. Presença: Presidente Rev. Lieurgo F.

Filho. Secretário Presb. Ariovaldo Maciel. Revs. Raimundo Nonato Damaceno. Fernando José

Batalha, Nilton B- França, José Amazonas Cavalcante. Presb. Evandro Bindá, Secretário Perma-

nente Fernando José Batalha. Nova Diretoria: Presidente: José Amazonas Cavalcante. Vice-pre-

sidente Rev- Milton Barrozo França. 1 " Secretário Presb. João Dias. 2" Secretário Presb. Ariovaldo

Maciel, Tesoureiro Presb. Evandro Bindá e Secretário Pennanente Rev. Fernando José Batalha.

Resoluções: a) Aprova-se os livros de atas dos conselhos, b) Aprova-se o livro de atas da Comis-

são Executiva sem observações, c) Aprova-se as contas do Tesoureiro sem observações, d) No-

meia-se representação para a Reunião do Supremo Concílio: Rev. José Amazonas. Rev, Milton

B. França, Presb. Ariovaldo Maciel, e) Planejamento Orçamentário 1996 R$ 1 1.818,84.

Presbitério Noroeste Paulista

Data, Local e Presenças: 28 de dezembro/ 1996. IPI de Femandòpolis (SP). Presenças: Rvs.

Oioniel Marinho de Oliveira, Carlos José de Vasconcelos. Edson .Avelino da Silva. Márcio Borges

Ribeiro e os Presbiteros Isaar Romero, Rubens Valério Fernandes. Enoque Pereira Amorim, José

Luis Ferreira, Rui Marcelino de Oliveira. Pedro Ferreira Lima, Adevair da Silva Onça. Nova
diretoria: Presidente Rev. Hdson, Vice-presidente Rev. Otoniel. 1" Secretário Rev. Carlos e 2°

Secretário Presb. Isaar. Secretário permanente Presb. Rubens Valério Fernandes, Enoque Perei-

ra Amorim. José Luis Ferreira. Rui Marcelino de Oliveira. Pedro Ferreira Lima, Adevair da

Silva Onça. Nova Diretoria: Presidente Rev. Ed.son, Vice-presidente Rev. Otoniel. r Secretário

Rev, Carlos e 2" Secretário Presb. Isaar. Secretário Pennanenie Presb. Rubens Valério Fernandes.

Resoluções; a) relatório número 2 que trata da comunicação de convocação da reunião ordinária

do Sinodo Ocidental que será realizada dia 7 de junho de 1997 no templo da 2" IPl de Limeira, foi

aprovado com o parecer de que se atenda a convocação indicando-se os nomes dos presbiteros

Batista Belloti, José Luis Ferreira, Isaar Romero. Rui Marcelino de Oliveira e os suplentes

Rubens Valéno Fernandes, Adevair da Silva Onça e os pastores atuais, documento número 7

aprovado com o parecer de que se atenda a solicitação do presidente do SC eom relação ao
planejamento estratégico 95-98 b) que a Comissão Executiva deste presbiléno elabore uma agenda
de trabalhos para o ano de 1 997. documento número 1 0 foi aprovado pelo plenário com o parecer

de que se aprove o relatório da Comissão Executiva durante o ano de 1996 c) que seja arquivada

a caria de denuncia contra a pessoa do Rev, Márcio Borges Ribeiro d) que seja concedida a carta

de transferência ao referido obreiro para o Presbiténo de Londrina. Foram aprovados os livros de
atas IPIs de Cardoso e Américo de Campos. Jales. Três Fronteiras. Votuporanga. Femandòpolis
e Santa Fé do Sul e Coordenadoria de Adultos. Decidiu-se pela licenciatura do irmão Osmair. A
comissão de estatística e estado espiritual das igrejas deu seu parecer que foi aprovado pelo
concílio. A comissão de papéis e consultas apresentou seu relatório referente ao documento doze
que pede a organização de uma congregação presbilerial por parte de membros da IPl de Santa
Fé do Sul que foi aprovado pelo plenário. Registra-se o pedido de protesto do Rev. Carlos contra
a aprovação do pedido de organização em congregação presbiterial de membros da IPI de Santa
Fé do Sul em autorização do conselho da mesma. Distribuição de campo: IPl de Américo de
Campos e Cardoso Lie. Osmair, IPl de Femandòpolis Rev. Edson. IPl de Jales e Congregação de
Santa Albertina Rev, Otoniel, IPI de Santa Fé do Sul e Três Fronteiras e Congregação presbitenal
de Santa Fé do Sul Rev. Carios Roberto Metitier. IPl de Votuporanga Rev, Carios Atos pastorais
da IPI de Américo de Campos. Rev. Carlos, aios pastorais da IPI de Cardoso Rev. Otoniel. Os
atos pastorais de Américo de Campos e Cardoso serão realizados de dois em dois meses. Orça-
mento: IPI de Femandòpolis R$ 29t). IPl de Votuporanga R$ 270. IPI de Américo de Campos R$
500. IPI de Cardoso R$ 570. IPI de Jales R$ 500. Congregação presbitenal de Santa Albertina
R$ 170, IPI de Santa Fé do Sul RS 620. IPl de Três Fronteiras RS 150. Congregação Presbiterial
de Santa Fé do Sul RS 620. Tolal RS 3,670.00. Despesas: Pastoral R$ 2.957.00. Verba para
seminaristas RS 340.00. Verba para o Sinodo Ocidental RS 224.00. Eventuais RS 148.20. Total
RS 3.670.00 Representações Supremo concilio Revs Edson e Otoniel Rev Carlos, suplente.
Presbiteros Rui e José Luis. suplentes Presbs. Pedro e Adevair,

Presbitério Novo Osasco

Locai. Dala e Presenças; 10 a 14 de dezembro/ 1 996 IPI Jardim Veloso. Presenças: Nova
Diretona: Presidente Presb, Rubens Honório da Silva, Vice-presidente Rev. Elias Soares Heringer.
r Secretário Rev. Eliseu Fonda da Silva. 2" Secretário Presb. Valdecir Paulucci. Tesoureiro
Presb. Valdevino Carlos de Oliveira. Secretário Permaneme Presb. O.smar da Silva. Ministros
Presentes: Alino Camilo. Elias Soares Heringer. Eliseu Fonda da Silva. Filipo Blaneato. José
Butun. Pedro Augusto Pires Ferrari, Sinésio Pereira Lima Filho. Jairo Jacob. Geodi Camargo de

Almeida. Plinio dos Santos.. Presbiteros: Miquéias Fonda da Silva. Adarci Mariane Antunes,

Valdecir Paulucci, Edson Assis. Rubens Honório da Silva, Osmar da Silva. Jairo Camilo. Foram

recebidos por transferência os irmãos Rev Jonathan Rocha Vieira vindo do Presbitério de Presi-

dente Prudente e Rev. Osvaldo Pinho Monteiro, vindo do Presbitério de Carapicuiba. Transfe-

rência de ministros Rev. Filipo Blaneato para o Presbitério Paulistano e Rev, Plinio dos Santos

para o Presbitério Osasco. Distribuição de Forças: IPI Novo Osasco - Rev, Jonathan e Rev. Geodi

(assistente) IPI do Jardim Cipava Rev. Jairo e Rev. Pedro (assistente). IPI do Km 18 Rev. Elias.

IPI do Jardim Califórnia ordenando Sérgio Pereira de Souza. IPl de Quitaúna Rev. Alírio. IPI do

Jardim São Paulo Rev. Eliseu. IPI do Jardim Veloso Rev. Josué. IPI do Jardim Novo Horizonte

Rev. Sincsio. Disponibilidade Ativa: Rev. Bituri e Rev Pinho. Representantes junto ao Supremo

Concílio: Titulares Rev, Alírio e Rev. Eliseu. Presb. Osmar e Presb. Miquéias. Suplentes: Rev.

Elias e Rev. Buturi. Presb. Valdevino e Presb, Jairo. Sinodo São Paulo: titulares Revs, Eliseu,

Sinésio, Alírio e Pedro. Presbs. Valdevino. Jairo. Miquéias e Osmar. Suplentes: Revs. Buturi.

Jonathan, Jairo e Presb. Josafá, Resoluções: Ordenar o licenciado Sérgio Pereira de Souza e o

bacharel Roberto de Melo. encaminhar ao nosso Seminário Teológico em São Paulo os irmãos

Carlos Eduardo de Melo e Abílio Tadeu Arruda, encaminhar à Secretaria de Missões a irmã

Neuza Aparecida do Amaral, organizar em Igreja a Congregação do Jardim Novo Horizonte.

Nomeações: Secretários Presbileriais: Diaconia Rev. Pedro. Missões Rev, Jonathan. Educação

Cristã Rev. Alírio. Coordenadoria de Adultos Presb, Valdecir. Coordenadoria de Jo\ens, Bel.

Roberto. Coordenadoria de Adolescentes Prof Suely de Ávila Lima, Liga Juvenil irmã Renata

Godinho Lima de Oliveira. Jubilaçào do Rev. Alírio no dia 19/07/1996 na IPI de Quitaúna.

Próxima reunião ordinária do Presbitério na IPI do Jardim Cipava no dia 8/12/1997.

Presbitério de Osasco

Data. Local e Presenças: 4 a 7 de dezembro// 1 996 IPI de Bela Vista (Osasco). Presenças;

Revs, Alberto Cancissu Trindade, Augusto Navarro Dias. Cylas Rissardi. Dimas Barbosa Ltma.

Elizeu Vieira Gonçalves, Leontino Farias dos Santos. Lino Medeiros dos Santos. Plinio dos

Santos. Teodoro Tanganelli e Valdir Augusto Vesco. Presbíteros: Adail Bento de Lima. Eduardo

Gouvèa Mendonça, Onam Gonçalves de Castro. Ricardo Izzo. Natanael José da Silva, José Carlos

Soares e Mário Souza Neves. Nova mesa: Presidente Rev. Dimas. Vice-presidente Presb. Onam,

I" Secretário Eduardo. 2° Secretário Presb. Ricardo. Tesoureiro Presb. Frederico Rocha Mar-

ques e Secretário permanente Presb. Edison Duarte Gonçalves. Foi concedida a transferência do

Rev. Augusto Navarro Dias para o Presbiténo da Freguesia. Distribuição de Forças: T IPI de

Osasco Rev. Dimas e Rev Alberto, IPI de Bela Vista Rev. Leontino e Sem. Marcelo Antonio

Aragão, IPI de Vila Yara. Rev. Cylas, IPI de Vila São José Rev, Elizeu. IPI do Jardim Bonança

Rev, Valdir e Lie Claudionor Lourenço da Silva, IPI Jardim Helena Maria Rev. Plinio e Sem.

Enias Caetano dos Santos. IPl do Jardim Piratininga Rev, Plínio e Sem. Carlos Roberto Cirqueira

pastores em disponibilidade: Revs Edgar. Ilson e Teodoro. Jubilados: Revs Antonio Gouvèa,

Elizeu. Joaquim e Lino. Pastores licenciados em outras igrejas e atividades Revs. Daniel

Bittencourt, junto á Liga de Testamento de Bolso, em Portugal. Daniel Tseng, cedido à Igreja

Presbiteriana de Formosa em São Paulo. João Wilson, cedido à IPB São Paulo. New Jersey. EUA
e Lincoln, cedido ã Igreja Presbiteriana de Lingua Portuguesa, em Toronto, Canadá. Orçamento:

Receitas R$ 34.833.98 Despesas R$ 334.833.98. Resoluções: a) enviar carta aos ministros em
outras atividades e disponibilidade ativa. para que, no prazo de 60 dias de seu recebimento

apresentem relatório de suas atividades eclesiásticas; b) as igrejas contribuirão para o Presbité-

rio com 5% de sua arrecadação mensal, c) os conselhos das igrejas acertarão diretamente com os

pastores, eteiivos ou comissionados, o valor de suas remunerações mensais, não podendo ser

menor do que 5 salários mínimos para os de tempo integral e 3 para os de tempo parcial, d)

regisira-se voto de pesar pelo falecimento do Rev, Oséas Gribeler, com homenagens pelo seu

bom trabalho como Sec. Permanente deste concílio, referenda-se a decisão da Comissão Execu-
tiva que determinou o pagamento das custas do funeral do Rev. Oséas. e) registra-se voto de

pesar pelo falecimento do Rev. Azor Etz Rodrigues.

Presbitério Centro-Oeste Paulista

Data. Local e Presenças: 13/12/1996, Tupi Paulista (SP). Nova Diretoria: Presidente: Rev.
Mário Ferré Fontao, Vice Rev. Alfredo de Souza Nogueira, I " Secretário Rev, Jéfferson de Andrade.
2" Secretário Presb. Aparecido Vieira Paes, Secretário Pemianente Rev. Adalberto Viana da
Cruz, Tesoureiro Presb. Gílson Alves Coutinho. Outros pastores presentes: Lupércio Alves Pe-
reira e recevidos por transferência do Presbitério Litoral Paulista e Presbitério Votorantin. res-

pectivamente. Rev. Adalberto Viana Cruz e Rev, Agnaldo Pereira Gomes, Presbiteros: Edson
Souto Brito, Arcilio Da Silva. Aparecido Vieira. Oswaldo Cruz. Cleber Moliet. Gilson Alves
Coutinho, Oséias Francisco Pereira. Milton Pedroso e Oriando Rodrigues de Souza. Resoluções:
Foram aprovados todos os Livros de Atas dos Conselhos. Foi aprovado o Livro de Ata da Com,
Executiva. Aprovado o Livro da Tesouraria do Presbitério. Após o exame do licenciado Maurilio
Nogueira Cristóvão e reunião em sessão privativa do Presbitério, foi aprovada a ordenação do
mesmo. Após a apresentação da monografia e submetido a exame, foi aprovada a licenciatura do
Bel. Helínton Rodrigo Zanini Paes. Foi indeferido o pedido de organização da 3'' IPI de Araçatuba.
Decidiu-se que cada igreja sustente sue candidato no seminário. Foi criada uma comissão Espe-
cial de Missões com o fim de cumprir o plano estratégico e de açao da IPIB e nomeados os Revs.
Adalberto e Agnaldo e Presb. Cléber. Cassa-se a licenciatura do Bel, Ênio Caldeira Pinto. A
Cong. de Andradina é desvinculada da IPI de Mirandópolis e toma-se Cong. Presbitenal a partir

de 1997. Homologa-se a transferência do Rev. Jailson Araújo Pires para o Presbitério do Norte.

Presbitério Central Paulista

Data e Local e Presenças; 20 de dezembro de 1996. na 1" IPI de Marília, Presentes: Revs.
Attilio Fernandes. Josias Martins de Almeida. Paulo Berbel Lopes. Cláudio Correa de Souza,
Flávio Braga Fáccio, Lutero de Oliveira Messias. Odemir Batista suplano. Antonio Carlos Mar-
ques Ferreira, Rubens Gentil de Oliveira e Noidy Barbosa de Souza. Ausentes: Rev Antonio
Carios Nasser. Rev, Laudelino de Abreu Alvarenga, jubilado, Presbs, Nardi Silva Lara. Hélio
Valderramas Afonso. Ofeni Gonçalves de Oliveira. Darci Souto da Silva. Marindo Moraes Oli-
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veira, Tércio de Oliveira Messias, Cláudio Luiz Rui, Celso Antonio Martinelli Taveira, Joel de

Carvalho e Sidney Ferreira. Resoluções: I ) Aprovação das Atas e atos de todos os conselhos e da

Comissão Executiva respectivamente; 2) Aprovação das finanças do Presbitério, com voto de

agradecimento ao tesoureiro, pelo bom trabalho prestado; 3) Novos obreiros; Rev. Gesse Moraes

de Araujo, do Presbitério do Ipiranga, Rev. Valdir Xavier de França, do Presbiténo de Londnna.

4) Transferência: Concede-se carta de transferencia ao Rev. Noidy Barbosa de souza. para o

Presbitério de Campinas e ao Rev. Antonio Carlos nasser, para o Presbiténo de Londnna, 5) A
Comissão de estatística apresentou 408 novos membro, sendo 250 por profissão de fé e batismo

e 158 por profissão de fé. ressaltando que as Igrejas que mais cresceram foram: a 2'' IPI de

Marília, IPI Garça e 3"' IPI de Bauru, Alunos na Escota Dominical. 1710 em todas as igrejas do

Presbitério. 6) Distribuição de obreiros: 1'^ IPI de Bauru: Rev, Gesse; 2'' IPI de Bauru: Rev, Josias;

3" IPI de Bauru: Rev. Attilio; 4" IPI de Bauru: Rev. Rubens; l'' IPI de Marília: Rev Odemir; 2" IPI

de Marília: Revs, Paulo Berbel e Valdir; 3' IPI de Marília: Rev. Paulo Berbel (atos pastorais) e

Seminansta Gabriel; IPI de Garça; Revs. Lutero e Cláudio; IPI de Banri: Rev. Antonio Carlos;

IPI de Pirajui: Rev. Flávio; IPI de Guaricanga: Rev. Flávio (atos pastorais) e Seminarista José

Botelho; Cong. Presbiterial de Arealva: Rev. Rubens (atos pastorais) e Bach Renato, Obs. O Rev,

Cláudio fica à disposição do Presbitério para dar cursos de treinamentos nas igrejas. 7) Respon-

sabilidade das Igrejas para com o Presbiténo: Todas, inclusive a Congregação de Arealva: 8%
sobre as anecadaçòes da igreja. 8) Candidatos ao ministério: Antonio Marcos dos Santos; Joab

Damaceno Ferreira; Joselito da Silva Filho; Lucas Araújo Punder e Ruben Dario Daza Berdugo,

9) O Bach. em Teologia, Renato Murback Pereira, pregou o seu sermão de prova e foi examinado

em sua ipinião teológica em vista á licenciatura. 10) Comissão de licenciatura do seminanas

Renato: Rev. Gesse (relator) mais a Comissão Executiva, A licenciatura se dará na IPI de Arealva

em 15 de fevereiro de 97 às 20 horas. II) Nomeações: Sec. Permanente Rev. Josias; Tutor

Eclesiast. Rev. Cláudio, exceto para os seminaristas rpcedentes da 1" e 2" IPI de Marília, cujos

pastores se responsabilizarão pelos seminaristas membros de suas respectivas igrejas.Tesoure iro:

Presb. Cláudio Marvulo; Sec. de Forças leigas: Presb. Calebe; Representante junto ao supremo

concilio: Rev, odemir e Rev, Gesse; Suplentes: Rev. Attilio. Josias e Flávio. Presbs. Gobetti,

Salsanavicius e Hélio, Representantes junto ao Sínodo: Rev. Lutero, Josias. Antonio e Rubens,

presbs. Ailton. Thércio e Celso. Registra-se o falecimento do Rev. Mano de Abreu Alvarenga.

Rev. João de Godoy, Rev. Azor Etz Rodrigues e Diac. Auta Siqueira Campos da 2" IPI de Marília.

O Leitor Pergunta

A partir desta edição. O Estandarte

passa a contar com a participação do Rev,

Sérgio que estará à sua disposição para

responder aquelas perguntas que você

sempre quis fazer, sejam elas de ordem
bíblica, doutnnána. familiares etc... você

se comunicará diretamente com o Rev.

Sérgio através do endereço abaixo.

O Rev, Sérgio tem 48 anos é casado

com Lidia Rezende dos Santos e tem um
filho, o Soren, de 2 1 anos. O Rev. é pastor

na 2^
i PI de Campo Grande, no Mato Gros-

so do Sul, e é professor de inglês da rede

estadual de ensino. Santos foi ordenado

em 1974 pelo Presbitério Brasil Central e

já esteve ã frente de diversas igrejas (IPI

de Cassilândia-MS, IPI Central de

Brasília. IPI de Osvaldo Cniz-SP e outras).

Foi presidente do Sínodo Setentrional

e é ex-diretor do Seminário Teológico de

Fortaleza, Formado em Teologia pelo Se-

minário de São Paulo, o Rev. é também

licenciado em Letras. Pós graduado em es-

tudos ecuménicos pelo "Ecumenucal

Inslitutc". do Concilio Mundial de Igrejas

(CMI). cm Genebra. Suiça e pós-gradua-

do em Letras pela Universidade Federal

do Ceará -UFC.

Endereço para correspondências: fí.

João Cadete. 86, MA Pedrossian - Cam-
po Grande - MS - CEP: 79044-370 Tele-

fone (067) 741-2090.

Opimão
A equipe do O Estandarte esteve pre-

sente nos cinco dias de reunião do Supre-

mo Concilio. Lá podemos falar do "novo
"

jornal de 104 anos e das novidades que ele

aponta em trazer. Enquanto, os dirigentes

da JPiB tratavam de assuntos que devem

mudar a vida da Igreja, a equipe esteveper-

guntando às pessoas sobre o novo visual,

novo formado, pedindo criticas, sugestões,

enfim da nova "cara " do O Estandarte. E
o resultado foi:

Muito boa a díagramação e a ilustração

fotográfica. Deve manter e até melhorar.

Quanto ao conteúdo acredito que a maténa

social deve ser bem restrita para não preju-

dicar o uso do espaço para a publicação de

artigos doutrinários. Paulo Pereira Noguei-

ra (Presbítero- Campinas).

Achei muito boas as pnmeiras edições,

mas tenho dúvidas se teremos fôlego para

financiar um jornal com papel de melhor

qualidade e impressão colorida. Gostaria de

sugerir que expressões como "Oh! Glória!" e

outras nitidamente carismáticas fossem evita-

das. Rev. Clayton Leal da Silva (Botucatu).

Criticas: Uma maior abrangência dos as-

suntos incluindo as regiões brasileiras. Suges-

tões: distribuir páginas para opinião do leitor,

publicação de artigos e opiniões teológicas, no-

ticias de várias regiões, prestar serviços de in-

formação. Onésinio Eugénio Barbosa {Distri-

to Federal)

Está muito apresentável. Sugiro tratar as

matérias de esclarecimento da igreja como as-

suntos teológicos. Rev. Odilon de Carvalho

(São Paulo)

ótimo! Só precisa melhorar o banco de

dados e o atendimento e preocupar-se com o

conteúdo fazendo uma sondagem com o leitor,

Maria Cristina Mendes da Silva (Curitiba)

O novo visual me surpreendeu peia quali-

dade e atratividade. Gostei da atualidade das

colunas e da divisão das mesmas. Ainda é cedo

para fazer uma análise total da linha editorial

e do conteúdo, porém parece estar no caminho

cerlo. Eliana Ferreira Silveira Lima Oliveira

(São Paulo).

Quando abri o novo jornal tive a impres-

são de estarmos iniciando um novo momento

na comunicação de nossa igreja, A expectativa

é a de que o povo presbiteriano independente

valorize O Estandarte c que o mesmo seja um
veículo de comunicação e reflexão. Rev. Enock

Coelho Assis (Londrina)

Esperamos que o jornal contribua para a

integração de nossa igreja, pnncipalnientc. para

o debate. Rev. Luis Sabamiy (Florianópolis)

A leitura ficou bem mais fácil e o visual

mais leve. Vera Maria Roberto (S. Caetano Sul).

Fiquei lisonjeado ao contemplar de perto a

gana da equipe de O Estandarte. Gostei de-

mais também do desafio de 10.000 assinaturas

para inundar nossas igrejas a partir de agora.'

Lui: Pereira dos Santos (Belo Horizonte).

Precisamos de matérias e noticias que o

façum ainda melhor. Pois essa melhoria ini des-

pertar um maior interesse. Muitos voltarão a

assinar e outros passarão a ter interesse pelo

mesmo, Rev. Valdir M'. Souza (São Luis-MA).

Acho que uma seção de debates deva ser

criada, a qual servirá de apoio aos membros

da IPi interessados em problemas da atualida-

de. Acho que as atas devem vir em fonna de

encarte. Rev. António de Godoy Sobrinho (Lon-

drina)

Foi uma verdadeira revolução, que era co-

brada há muito peias bases da IPIB. A atuali-

zaçào do cadastro, a pontualidade e agilidade

na entrega sào fundamentais para que sc con-

siga os 10.01)0 pretendidos. Creio que deva ter

uma preocupação, e já existe, com a infomia-

çào imparcial c verídica da vida da IPIB,

Ricardo de Oliveira (Presbítero - RJ)

^OTAS DE Falecimento

Francisca do Lago Corrêa

Nascida aos 26 de julho de 1911,

em Minas Gerais, Dona Francisca, co-

nhecida como Vó Chiquinha, dona

Chiquinha ou Quita, D. Francisca teve

cinco filhos e os criou praticamente so-

zinha, pois ficou viiava aos 35 anos de

idade.

D. Francisca faleceu aos 85 anos de

idade em Umuarama, Paraná, onde mo-

rava há 26 anos.

Layra Leal da

Silva

Faleceu no dia 12 de fevereiro aos

59 anos de idade. Deixou o mando

Lázaro H. Filho e seis íllhos. Sra Layra

era membro da IPI de Machado, Minas

Gerais. Nos últimos dez anos. Dona

Layra foi zeladora da Igreja. Celebra-

ram o oficio fúnebre: Revs. Cleiton Leal

da Silva, Isaias Garcia Vieira. Isaías

Barbosa Caixete e Laércio S. Ribeiro.

Eliaquim Pereira de

Paula

Faleceu em São José do Rio PreK'

no dia 18 de janeiro aos 80 anos (

presbítero Eliaquiin.

Ordenado aos 24 anos. foi um ser

vo dedicado ao trabalho de evange

iização e organização de congregações

Foi presbítero da Primeira Igreja po'

várias gestões. Deixa esposa. I O filhos,

24 netos e 4 bisnetos.
|
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Momentos . .

.

E no calor òas òiscussões...

"O ftev. Eduardo Carlos Pereira deve estar
neste momento se estrebuchando no
túmulo",

Rev. Leont/no F. do5 5anfo5.

Louvor:

equipe de

Campinas

ajuda a afinar

as discussões

Folos: Miii/cih Rulii

Staff: equipe de

apoio esteve

presente em todos

os momentos da

reunião

Presh. Ricardo

Oliveira e Presh.

Josué Pacheco de

Lima, o mais novo e o

mais velho delegado

presente do Supremo

Concilio

4.

w
I

OPresb.Hélio

Teixeiraprovou

mais uma vez que

não pode e não

consegue ficar

"CALLADO"

Campanha continua

II^OM Força Total |

IP A Campanha "O Estan-

darte de Ouro", que visa con-

seguir 10.000 assinantes até

o final do 1" semestre 1997

está realmente mexendo com

os presbiterianos independen-

tes. Até agorajá temos infor-

mações de que nossa meta

será alcançada uma vêz que

o número de assinantes já

cresceu em 30%. Agora com

o lançamento na reunião do

Supremo Concílio, todos os 47

Presbitérios presentes prome-

teram que vão ganhar o con-

curso e levar o microcom-

putador para eles (e mais a

viagem às praias do país para

o melhor promotor, o telefone

celular para o pastor e a se-

cretária eleirônica para a igre-

ja). O Rev. Joaquim Ferreira

das Dores, do Presbitério Bra-

sil Central, diz que o troféu O
Estandarte de Ouro virá com

o nome dele gravado. Se de-

pender do otimismo de duas

coordenadoras regionais de

Adultos , a campanha será um
sucesso: "Acho que vamos

conseguir até mais por que

somos presbiterianos indepen-

dentes e sabemos o que que-

remos", Aurilene Maria Oli-

veira Everton, Manaus. "Não
é muito difícil de conseguir se

dermos a nossa contribuição",

afirmou Talita Ginez dos San-

tos, São José dos Pinhais.

"Arvnrai o cslandiírtv às gentes" (Isaias 62.10)

O Estandarte
Pela Coroa Real do Salvador
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