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CONSTITUIÇÃO DA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
PREÂMBULO:
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós, legítimos representantes da Igreja
Cristã Presbiteriana do Brasil, reunidos em Supremo Concílio, no ano de 1950, com
poderes para reforma da Constituição, investidos de toda autoridade para cumprir as
resoluções da legislatura de 1946, depositando toda nossa confiança na bênção do Deus
Altíssimo e tendo em vista a promoção da paz, disciplina, unidade e edificação do povo
de Cristo, elaboramos, decretamos e promulgamos para glória de Deus a seguinte
Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil.

CAPÍTULO I: NATUREZA, GOVERNO E FINS DA IGREJA:
Art. 1º. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais, que adota como
única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Velho e Novo Testamentos e
como sistema expositivo de doutrina e prática a sua Confissão de Fé e os Catecismos
Maior e Breve; rege-se pela presente Constituição; é pessoa jurídica, de acordo com
as leis do Brasil, sempre representada civilmente pela sua Comissão Executiva e
exerce o seu governo por meio de concílios e indivíduos, regularmente instalados.
Art. 2º. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem por fim prestar culto a Deus, em espírito e
verdade, pregar o Evangelho, batizar os conversos, seus filhos e menores sob sua
guarda e “ensinar os fiéis a guardar a doutrina e prática das Escrituras do Antigo e
Novo Testamentos, na sua pureza e integridade, bem como promover a aplicação dos
princípios de fraternidade cristã e o crescimento de seus membros na graça e no
conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo”.
Art. 3º. O poder da igreja é espiritual e administrativo, residindo na corporação, isto é,
nos que governam e nos que são governados.
§ 1º. A autoridade dos que são governados é exercida pelo povo reunido em
assembleia, para:
a) eleger pastores e oficiais da igreja ou pedir a sua exoneração;
b) pronunciar-se a respeito dos mesmos, bem como sobre questões orçamentárias e
administrativas, quando o Conselho o solicitar;
c) deliberar sobre a aquisição ou alienação de imóveis e propriedades, tudo de acordo
com a presente Constituição e as regras estabelecidas pelos concílios
competentes.
§ 2º. A autoridade dos que governam é de ordem e de jurisdição. É de ordem, quando
exercida por oficiais, individualmente, na administração de sacramentos e na
impetração da bênção pelos ministros e na integração de concílios por ministros
e presbíteros. É de jurisdição, quando exercida coletivamente por oficiais, em
concílios, para legislar, julgar, admitir, excluir ou transferir membros e
administrar as comunidades.
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CAPÍTULO II: ORGANIZAÇÃO DAS COMUNIDADES LOCAIS
Art. 4º. A igreja local é uma comunidade constituída de crentes professos juntamente com
seus filhos e outros menores sob sua guarda, associados para os fins mencionados no
art. 2º e com governo próprio, que reside no Conselho.
§ 1º. Ficarão a cargo dos presbitérios, juntas missionárias ou dos conselhos, conforme
o caso, comunidades que ainda não podem ter governo próprio.
§ 2º. Essas comunidades serão chamadas pontos de pregação ou congregações,
conforme o seu desenvolvimento, a juízo do respectivo concílio ou junta
missionária.
§ 3º. Compete aos presbitérios ou juntas missionárias providenciar para que as
comunidades que tenham alcançado suficiente desenvolvimento, se organizem
em igrejas.
Art. 5º. Uma comunidade de cristãos poderá ser organizada em igreja, somente quando
oferecer garantias de estabilidade, não só quanto ao número de crentes professos, mas
também quanto aos recursos pecuniários indispensáveis à manutenção regular de
seus encargos, inclusive as causas gerais e disponha de pessoas aptas para os cargos
eletivos.
Art. 6º. As igrejas devem adquirir personalidade jurídica.
Parágrafo único. Antes de uma congregação constituir-se em pessoa jurídica deve
organizar-se em igreja.
Art. 7º. No caso de dissolver-se uma igreja, ou separar-se da Igreja Presbiteriana do Brasil,
os seus bens passam a pertencer ao concílio imediatamente superior e, assim
sucessivamente, até o Supremo Concílio, representado por sua Comissão Executiva,
que resolverá sobre o destino dos bens em apreço.
Parágrafo único. Tratando-se de cisma ou cisão em qualquer comunidade
presbiteriana, os seus bens passarão a pertencer à parte fiel à Igreja
Presbiteriana do Brasil e, sendo total o cisma, reverterão à referida igreja, desde
que esta permaneça fiel às Escrituras do Velho e Novo Testamentos e à
Confissão de Fé.
Art. 8º. O governo e a administração de uma igreja local competem ao Conselho, que se
compõe de pastor ou pastores e dos presbíteros.
§ 1º. O Conselho, quando julgar conveniente, poderá consultar os diáconos sobre
questões administrativas, ou incluí-los, pelo tempo que julgar necessário, na
administração civil.
§ 2º. A administração civil não poderá reunir-se e deliberar sem a presença de mais
da metade de seus membros.
Art. 9º. A assembleia geral da igreja constará de todos os membros em plena comunhão
e se reunirá ordinariamente, ao menos uma vez por ano, e, extraordinariamente,
convocada pelo Conselho, sempre que for necessário, regendo-se pelos respectivos
estatutos.
§ 1º. Compete à assembleia:
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a) eleger pastores e oficiais da igreja;
b) pedir a exoneração deles ou opinar a respeito, quando solicitada pelo Conselho;
c) aprovar os seus estatutos e deliberar quanto à sua constituição em pessoa jurídica;
d) ouvir, para informação, os relatórios do movimento da igreja no ano anterior, e
tomar conhecimento do orçamento para o ano em curso;
e) pronunciar-se sobre questões orçamentárias e administrativas, quando isso lhe for
solicitado pelo Conselho;
f) adquirir, permutar, alienar, gravar de ônus real, dar em pagamento imóvel de sua
propriedade e aceitar doações ou legados onerosos ou não, mediante parecer
prévio do Conselho e, se este julgar conveniente também do respectivo
Presbitério;
g) conferir a dignidade de Pastor Emérito, Presbítero Emérito e Diácono Emérito.
§ 2º. Para tratar dos assuntos a que se referem as alíneas “c”, “d” e “f” do parágrafo
anterior a assembleia deverá constituir-se de membros civilmente capazes.
Art. 10. A presidência da assembleia da igreja cabe ao pastor e na sua ausência, ou
impedimento, ao Pastor Auxiliar, se houver.
Parágrafo único. Na ausência ou impedimento dos pastores caberá ao VicePresidente do Conselho assumir a presidência da assembleia.

CAPÍTULO III: MEMBROS DA IGREJA:
Seção 1ª - Classificação, Direitos e Deveres dos Membros da Igreja:
Art. 11. São membros da Igreja Presbiteriana do Brasil as pessoas batizadas e inscritas
no seu rol, bem como as que se lhe tenham unido por adesão ou transferência de outra
igreja evangélica e tenham recebido o batismo bíblico.
Art. 12. Os membros da igreja são comungantes e não comungantes: comungantes são os
que tenham feito a sua pública profissão de fé; não comungantes são os menores de
dezoito anos de idade, que, batizados na infância, não tenham feito a sua pública
profissão de fé.
Art. 13. Somente os membros comungantes gozam de todos os privilégios e direitos da
igreja.
§ 1º. Só poderão ser votados os maiores de dezoito anos e os civilmente capazes.
§ 2º. Para alguém exercer cargo eletivo na igreja é indispensável o decurso de seis
meses após a sua recepção; para o presbiterato ou diaconato, o prazo é de um
ano, salvo casos excepcionais, a juízo do Conselho, quando se tratar de oficiais
vindos de outra Igreja Presbiteriana.
§ 3º. Somente membros de igreja evangélica, em plena comunhão, poderão tomar
parte na Santa Ceia do Senhor e apresentar ao batismo seus filhos, bem como
os menores sob sua guarda.
Art. 14. São deveres dos membros da igreja, conforme o ensino e o Espírito de nosso
Senhor Jesus Cristo:
Manual da IPB Rio Preto | Pg. 6

a) viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada;
b) honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra;
c) sustentar a igreja e as suas instituições, moral e financeiramente;
d) obedecer às autoridades da igreja, enquanto estas permanecerem fiéis às Sagradas
Escrituras;
e) participar dos trabalhos e reuniões da sua igreja, inclusive assembleias.
Art. 15. Perderão os privilégios e direitos de membros os que forem excluídos por
disciplina e, bem assim, os que, embora moralmente inculpáveis, manifestarem o
desejo de não permanecer na igreja.
Seção 2ª - Admissão de Membros:
Art. 16. A admissão aos privilégios e direitos de membro comungante da igreja dar-se-á
por:
a) profissão de fé dos que tiverem sido batizados na infância;
b) profissão de fé e batismo;
c) carta de transferência de igreja evangélica;
d) jurisdição a pedido sobre os que vierem de outra comunidade evangélica;
e) jurisdição ex officio sobre membros de comunidade presbiteriana, após um ano de
residência nos limites da igreja;
f) restauração dos que tiverem sido afastados ou excluídos dos privilégios e direitos
da igreja;
g) designação do Presbitério nos casos do § 1º do art. 48.
Art. 17. Os membros não comungantes são admitidos por:
a) batismo na infância, de menores apresentados pelos pais ou responsáveis;
b) transferência dos pais ou responsáveis;
c) jurisdição assumida sobre os pais ou responsáveis.
Seção 3ª - Transferência de Membros:
Art. 18. A transferência de membros comungantes da igreja ou congregação dar-se-á por:
a) carta de transferência com destino determinado;
b) jurisdição ex officio.
Art. 19. Conceder-se-á carta de transferência para qualquer igreja evangélica a membros
comungantes e não comungantes.
Parágrafo único. A transferência de membros não comungantes far-se-á a pedido dos
pais ou responsáveis e, na falta destes, a juízo do Conselho.
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Art. 20. Não se assumirá jurisdição sobre membros de outra comunidade evangélica sem
que o pedido seja feito por escrito, acompanhado de razões.
Parágrafo único. Em hipótese alguma se assumirá jurisdição ex officio sobre membro
de qualquer outra comunidade evangélica.
Art. 21. A carta de transferência apenas certificará que o portador estava em plena
comunhão na data em que foi expedida; e só será válida por seis meses, devendo ser
enviada diretamente à autoridade eclesiástica competente.
Art. 22. Enquanto não se tornar efetiva a transferência, continuará o crente sob a
jurisdição da autoridade que expediu a carta.
§ 1º. Se a autoridade eclesiástica tiver motivo para recusar-se a admitir qualquer
pessoa, deverá devolver a carta da transferência a quem a expediu,
acompanhada das razões por que assim procede.
§ 2º. O crente que não for normalmente transferido para a igreja da localidade em
que reside há mais de um ano, deve ser, via de regra, arrolado nesta por
jurisdição ex officio; todavia, a jurisdição será assumida em qualquer tempo,
desde que o referido crente deva ser disciplinado.
§ 3º. Efetuada a transferência, será o fato comunicado à igreja ou congregação de
origem.
Seção 4ª - Demissão de Membros:
Art. 23. A demissão de membros comungantes dar-se-á por:
a) exclusão por disciplina;
b) exclusão a pedido;
c) exclusão por ausência;
d) carta de transferência;
e) jurisdição assumida por outra igreja;
f) falecimento.
§ 1º. Aos que estiverem sob processo não se concederá carta de transferência nem
deles se aceitará pedido de exclusão.
§ 2º. Os membros de igreja, de paradeiro ignorado durante um ano, serão inscritos
em rol separado; se dois anos após esse prazo não forem encontrados, serão
excluídos.
§ 3º. Quando um membro de igreja for ordenado ministro, será o seu nome
transferido, para efeito de jurisdição eclesiástica, para o rol do respectivo
Presbitério.
Art. 24. A demissão de membros não comungantes dar-se-á por:
a) carta de transferência dos pais ou responsáveis, a juízo do Conselho;
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b) carta de transferência nos termos do parágrafo único, in fine, do art. 19.c) haverem
atingido a idade de dezoito anos;
d) profissão de fé;
e) solicitação dos pais ou responsáveis que tiverem aderido à outra comunidade
religiosa, a juízo do Conselho;
f) falecimento.

CAPÍTULO IV: OFICIAIS
Seção 1ª - Classificação:
Art. 25. A igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência,
mediante oficiais que se classificam em:
a) ministros do Evangelho ou presbíteros docentes;
b) presbíteros regentes;
c) diáconos.
§ 1º. Estes ofícios são perpétuos, mas o seu exercício é temporário.
§ 2º. Para o oficialato só poderão ser votados homens maiores de dezoito anos e
civilmente capazes.
Art. 26. Os ministros e os presbíteros são oficiais de concílios da Igreja Presbiteriana do
Brasil; os diáconos, da igreja a que pertencem.
Art. 27. O ministro é membro ex officio do Presbitério, e do Conselho, quando pastor da
igreja; do Sínodo e do Supremo Concílio, quando eleito representante; o presbítero é
membro ex officio do Conselho e dos concílios superiores, quando eleito para tal fim.
§ 1º. Ministros e presbíteros, embora não sendo membros de um concílio, poderão
ser incluídos nas comissões de que trata o art. 99, itens 2 e 3, desde que
jurisdicionados por aquele concílio.
§ 2º. Para atender às leis civis, o ministro será considerado membro da igreja de que
for pastor, continuando, porém, sob a jurisdição do Presbitério.
Art. 28. A admissão a qualquer ofício depende:
a) da vocação do Espírito Santo, reconhecida pela aprovação do povo de Deus;
b) da ordenação e investidura solenes, conforme a liturgia.
Art. 29. Nenhum oficial pode exercer simultaneamente dois ofícios, nem pode ser
constrangido a aceitar cargo ou ofício contra a sua vontade.
Seção 2ª - Ministros do Evangelho:
Art. 30. O Ministro do Evangelho é o oficial consagrado pela igreja, representada no
Presbitério, para dedicar-se especialmente à pregação da Palavra de Deus,
administrar os sacramentos, edificar os crentes e participar, com os presbíteros
regentes, do governo e disciplina da comunidade.
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Parágrafo único. Os títulos que a Sagrada Escritura dá ao ministro, de Bispo, Pastor,
Ministro, Presbítero ou Ancião, Anjo da Igreja, Embaixador, Evangelista,
Pregador, Doutor e Despenseiro dos Mistérios de Deus, indicam funções
diversas e não graus diferentes de dignidade no ofício.
Art. 31. São funções privativas do ministro:
a) administrar os sacramentos;
b) invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus;
c) celebrar o casamento religioso com efeito civil;
d) orientar e supervisionar a liturgia na igreja de que é pastor.
Art. 32. O ministro, cujo cargo e exercício são os primeiros na igreja, deve conhecer a
Bíblia e sua teologia; ter cultura geral; ser apto para ensinar e são na fé; irrepreensível
na vida; eficiente e zeloso no cumprimento dos seus deveres; ter vida piedosa e gozar
de bom conceito, dentro e fora da igreja.
Art. 33. O ministro poderá ser designado Pastor Efetivo, Pastor Auxiliar, Pastor
Evangelista e Missionário.
§ 1º. É Pastor Efetivo o ministro eleito e instalado numa ou mais igrejas, por tempo
determinado e também o ministro designado pelo Presbitério, por prazo
definido, para uma ou mais igrejas, quando estas, sem designação de pessoa, o
pedirem ao concílio.
§ 2º. É Pastor Auxiliar o ministro que trabalha sob a direção do pastor, sem jurisdição
sobre a igreja, com voto, porém no Conselho, onde tem assento ex officio,
podendo, eventualmente, assumir o pastorado da igreja, quando convidado pelo
pastor ou, na sua ausência, pelo Conselho.
§ 3º. É Pastor Evangelista o designado pelo Presbitério para assumir a direção de uma
ou mais igrejas ou de trabalho incipiente.
§ 4º. É Missionário o ministro chamado para evangelizar no estrangeiro ou em
lugares longínquos na Pátria.
Art. 34. A designação de pastores obedecerá ao que abaixo se preceitua:
a) o Pastor Efetivo será eleito por uma ou mais igrejas, pelo prazo máximo de cinco
anos, podendo ser reeleito, competindo ao Presbitério julgar das eleições e dar
posse ao eleito;
b) o Pastor Efetivo, designado pelo Presbitério nas condições do artigo anterior, § 1º
in fine, tomará posse perante o Presbitério e assumirá o exercício na primeira
reunião do Conselho;
c) o Pastor Auxiliar será designado pelo Conselho por um ano, mediante prévia
indicação do pastor e aprovação do Presbitério, sendo empossado pelo pastor,
perante o Conselho;
d) o Pastor Evangelista será designado pelo Presbitério diante do qual tomará posse
e assumirá o exercício perante o Conselho, quando se tratar de igreja;
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e) o Missionário, cedido pelo Presbitério à organização que superintende a obra
missionária, receberá atribuição para organizar igrejas ou congregações na
forma desta Constituição, dando de tudo relatório ao concílio.
Art. 35. O sustento do Pastor Efetivo e do Pastor Auxiliar cabe às igrejas que fixarão os
vencimentos, com aprovação do Presbitério; os pastores evangelistas serão mantidos
pelos presbitérios; os missionários, pelas organizações responsáveis.
Art. 36. São atribuições do ministro que pastoreia igreja:
a) orar com o rebanho e por este;
b) apascentá-lo na doutrina cristã;
c) exercer as suas funções com zelo;
d) orientar e superintender as atividades da igreja, a fim de tornar eficiente a vida
espiritual do povo de Deus;
e) prestar assistência pastoral;
f) instruir os neófitos, dedicar atenção à infância e à mocidade, bem como aos
necessitados, aflitos, enfermos e desviados;
g) exercer, juntamente com os outros presbíteros, o poder coletivo de governo.
Parágrafo único. Dos atos pastorais realizados, o ministro apresentará,
periodicamente, relatórios ao Conselho, para registro.
Art. 37. Os ministros poderão ser designados para exercer funções na imprensa, na
beneficência, no ensino ou em qualquer outra obra de interesse eclesiástico. Em
qualquer destes cargos terão a superintendência espiritual dos que lhes forem
confiados.
Art. 38. A atividade do ministro deve ser superintendida pelo Presbitério, ao qual,
anualmente, prestará relatório dos seus atos.
Art. 39. Para ausentar-se do seu campo de trabalho por prazo superior a dez dias, o pastor
necessitará de licença do Conselho; por prazo inferior basta comunicar ao VicePresidente. O Pastor Evangelista pedirá licença à Comissão Executiva do Presbitério.
Art. 40. É assegurado, anualmente, aos ministros em atividade o gozo de um mês de férias,
seguida ou parceladamente, com os vencimentos.
Art. 41. Conceder-se-á licença ao ministro, com vencimentos integrais, até um ano, para
tratamento de saúde; além desse prazo, com possíveis reduções de vencimentos, a
juízo do Presbitério, quando Pastor Evangelista; e do Conselho, quando Pastor
Efetivo.
Art. 42. Ao ministro poderá ser concedida licença, sem vencimentos, por um ano, para
tratar de interesses particulares; essa licença poderá ser renovada por mais um ano,
findo o qual, se o ministro não voltar à atividade será despojado sem censura.
Art. 43. Fica a juízo dos presbitérios conceder ou não licença aos seus ministros para se
ocuparem em trabalhos de assistência social ou de natureza religiosa, fora dos limites
da Igreja Presbiteriana, devendo prestar relatório anual informativo aos presbitérios.
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Art. 44. Ao ministro que tenha servido, por longo tempo e satisfatoriamente, a uma igreja,
poderá esta, pelo voto da assembleia e aprovação do Presbitério, oferecer- lhe, com
ou sem vencimentos, o título de Pastor Emérito.
Parágrafo único. O Pastor Emérito não tem parte na administração da igreja, embora
continue a ter voto nos concílios superiores ao Conselho.
Art. 45. A passagem de um ministro para outro Presbitério ou para outra comunidade
evangélica, far-se-á por meio de carta de transferência com destino determinado.
Enquanto não for aceito continua o ministro sob jurisdição do concílio que expediu
a carta.
§ 1º. A carta de transferência é válida por um ano a contar da expedição.
§ 2º. Nenhum Presbitério poderá dar carta de transferência a ministro em licença para
tratar de interesses particulares, sem que primeiro o ministro regularize sua
situação.
Art. 46. A admissão de um ministro que venha de outro Presbitério dependerá da
conveniência do concílio que o admitir, podendo, ainda, este último, procurar
conhecer suas opiniões teológicas.
Art. 47. A admissão de um ministro de outra comunidade evangélica ao Ministério da
Igreja Presbiteriana do Brasil far-se-á por meio de carta de transferência; recebida
esta, o Presbitério examinará o ministro quanto aos motivos que o levaram a tal passo,
quanto à vocação ministerial, opiniões teológicas, governo e disciplina da igreja, e
far-lhe-á, no momento oportuno, as perguntas dirigidas aos ordenandos.
Art. 48. Os ministros serão despojados do ofício por:
a) deposição;
b) exoneração a pedido;
c) exoneração administrativa nos termos do art. 42, in fine.
§ 1º. Despojado o ministro por exoneração, designará o Presbitério a igreja a que
deva pertencer.
§ 2º. O despojamento por exoneração a pedido só se dará pelo voto de dois terços dos
membros do Presbitério.
Art. 49. O ministro poderá ser jubilado por motivo de saúde, idade, tempo de trabalho ou
invalidez.
§ 1º. Ao atingir trinta e cinco anos de atividades efetivas, inclusive a licenciatura, o
ministro terá direito à jubilação.
§ 2º. Ao completar setenta anos de idade a jubilação será compulsória.
§ 3º. A lei ordinária regulamentará a jubilação por motivo de saúde ou invalidez.
§ 4º. A jubilação limita o exercício pastoral; não importando, porém, na perda de
privilégios de ministro, a saber: pregar o Evangelho, ministrar os sacramentos,
presidir Conselho quando convidado, ser eleito Secretário Executivo ou
Tesoureiro de concílio, podendo, em havendo vigor, excepcionalmente, a
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convite de um Conselho ou a juízo de seu concílio, ser designado Pastor Efetivo
não eleito, Pastor Auxiliar, Pastor Evangelista e Missionário.
§ 5º. O ministro jubilado, embora membro do concílio, não tem direito a voto; tê-loá se eleito Secretário Executivo ou Tesoureiro.
§ 6º. Cabe ao Presbitério propor a jubilação e ao Supremo Concílio efetivá-la de
acordo com a lei de jubilação que estiver em vigor.
Seção 3ª - Presbíteros e Diáconos:
Art. 50. O Presbítero Regente é o representante imediato do povo, por este eleito e
ordenado pelo Conselho, para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a
disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda
a comunidade, quando para isso eleito ou designado.
Art. 51. Compete ao presbítero:
a) levar ao conhecimento do Conselho as faltas que não puder corrigir por meio de
admoestações particulares;
b) auxiliar o pastor no trabalho de visitas;
c) instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude;
d) orar com os crentes e por eles;
e) informar o pastor dos casos de doenças e aflições;
f) distribuir os elementos da Santa Ceia;
g) tomar parte na ordenação de ministros e oficiais;
h) representar o Conselho no Presbitério, este no Sínodo e no Supremo Concílio.
Art. 52. O presbítero tem nos concílios da igreja autoridade igual à dos ministros.
Art. 53. O diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo Conselho, para, sob a
supervisão deste, dedicar-se especialmente:
a) à arrecadação de ofertas para fins piedosos;
b) ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos;
c) à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino;
d) exercer a fiscalização para que haja boa ordem na Casa de Deus e suas
dependências.
Art. 54. O exercício do presbiterato e do diaconato limitar-se-á ao período de cinco anos,
que poderá ser renovado.
§ 1º. Três meses antes de terminar o mandato, o Conselho fará proceder a nova
eleição.
§ 2º. Findo o mandato do presbítero e não sendo reeleito, ou tendo sido exonerado a
pedido, ou, ainda, por haver mudado de residência que não lhe permita exercer
o cargo, ficará em disponibilidade, podendo, entretanto, quando convidado:
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a) distribuir os elementos da Santa Ceia;
b) tomar parte na ordenação de novos oficiais.
Art. 55. O presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus
deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e
exemplos de santidade na vida.
Art. 56. As funções de presbítero ou de diácono cessam quando:
a) terminar o mandato, não sendo reeleito;
b) mudar-se para lugar que o impossibilite de exercer o cargo;
c) for deposto;
d) ausentar-se sem justo motivo, durante seis meses, das reuniões do Conselho, se for
presbítero e da Junta Diaconal, se for diácono;
e) for exonerado administrativamente ou a pedido, ouvida a igreja.
Art. 57. Aos presbíteros e aos diáconos que tenham servido satisfatoriamente a uma igreja
por mais de vinte e cinco anos, poderá esta, pelo voto da assembleia, oferecer o título
de Presbítero ou Diácono Emérito, respectivamente, sem prejuízo do exercício do
seu cargo, se para ele forem reeleitos.
Parágrafo único. Os presbíteros eméritos, no caso de não serem reeleitos, poderão
assistir às reuniões do Conselho, sem direito a voto.
Art. 58. A Junta Diaconal dirigir-se-á por um regimento aprovado pelo Conselho.

CAPÍTULO V: CONCÍLIOS:
Seção 1ª - Concílios em Geral:
Art. 59. Os concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil são assembleias constituídas de
ministros e presbíteros regentes.
Art. 60. Estes concílios são: Conselho da igreja, Presbitério, Sínodo e Supremo Concílio.
Art. 61. Os concílios guardam entre si gradação de governo e disciplina; e, embora cada
um exerça jurisdição original e exclusiva sobre todas as matérias da sua competência
os inferiores estão sujeitos à autoridade, inspeção e disciplina dos superiores.
Art. 62. Os concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil em ordem ascendente são:
a) o Conselho, que exerce jurisdição sobre a igreja local;
b) o Presbitério, que exerce jurisdição sobre os ministros e conselhos de determinada
região;
c) o Sínodo, que exerce jurisdição sobre três ou mais presbitérios;
d) o Supremo Concílio, que exerce jurisdição sobre todos os concílios.
Art. 63. Nenhum documento subirá a qualquer concílio, senão por intermédio do inferior
competente, salvo quando este recusar-se a encaminhá-lo.
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Art. 64. De qualquer ato de um concílio, caberá recurso para o imediatamente superior,
dentro do prazo de noventa dias a contar da ciência do ato impugnado.
Parágrafo único. Este recurso não tem efeito suspensivo.
Art. 65. Se qualquer membro de um concílio discordar de resolução deste, sem contudo,
desejar recorrer poderá expressar sua opinião contrária pelo:
a) dissentimento;
b) protesto.
§ 1º. Dissentimento é o direito que tem qualquer membro de um concílio de
manifestar opinião diferente ou contrária à da maioria.
§ 2º. Protesto é a declaração formal e enfática por um ou mais membros de um
concílio, contra o julgamento ou deliberação da maioria, considerada errada ou
injusta. Todo protesto deve ser acompanhado das razões que o justifiquem, sob
pena de não ser registrado em ata.
§ 3º. O dissentimento e o protesto deverão ser feitos por escrito em termos respeitosos
e com tempo bastante para serem lançados em ata. Poderá o concílio registrar
em seguida ao dissentimento ou ao protesto, as razões que fundamentaram a
resolução em apreço.
Art. 66. Os membros dos concílios são:
a) efetivos - os ministros e presbíteros que constituem o concílio, bem como o
Presidente da legislatura anterior;
b) ex officio - os ministros e presbíteros em comissões ou encargos determinados por
seu concílio e os presidentes dos concílios superiores, os quais gozarão de todos
os direitos, menos o de votar;
c) correspondentes - ministros da Igreja Presbiteriana do Brasil, que, embora não
efetivos, estejam presentes, podendo fazer uso da palavra;
d) visitantes - ministros de quaisquer comunidades evangélicas, que serão convidados
a tomar assento, sem direito a deliberar.
Parágrafo único. O disposto na alínea b deste artigo não se aplica aos conselhos.
Art. 67. A Mesa do Presbitério, do Sínodo ou do Supremo Concílio compor-se-á de:
Presidente, Vice-Presidente, Secretário Executivo, Secretários Temporários e
Tesoureiro.
§ 1º. O Presidente, os Secretários Temporários e o Tesoureiro serão eleitos para uma
legislatura; aqueles, imediatamente depois da abertura dos trabalhos; e este
após aprovadas as contas da tesouraria.
§ 2º. O Secretário Executivo do Presbitério será eleito por três anos; o do Sínodo e o
do Supremo Concílio para duas legislaturas.
§ 3º. O Vice-Presidente será o Presidente da reunião ordinária anterior e, na sua
ausência, substitui-lo-á o Secretário Executivo.
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§ 4º. Quando o Presidente eleito pelo concílio for presbítero, as funções privativas de
ministro serão exercidas pelo ministro que o Presidente escolher.
§ 5º. Para os cargos de Secretário Executivo e Tesoureiro poderão ser eleitos
ministros ou presbíteros que não sejam membros do concílio, mas que o sejam
de igrejas pelo mesmo jurisdicionadas, sem direito a voto.
Art. 68. Só poderão tomar assento no plenário dos concílios os que apresentarem à Mesa
as devidas credenciais juntamente com o livro de atas, relatório e estatística das
respectivas igrejas, no caso de Presbitério; as credenciais, os livros de atas e o
relatório do concílio que representarem, quando se tratar de Sínodo ou do Supremo
Concílio.
Art. 69. A autoridade dos concílios é espiritual, declarativa e judiciária, sendo-lhes
vedado infligir castigos ou penas temporais e formular resoluções, que, contrárias à
Palavra de Deus, obriguem a consciência dos crentes.
Art. 70. Compete aos concílios:
a) dar testemunho contra erros de doutrina e prática;
b) exigir obediência aos preceitos de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a Palavra
de Deus;
c) promover e dirigir a obra de educação religiosa e evangélica da comunidade sob
sua jurisdição, escolhendo e nomeando pessoas idôneas para ministrá-las;
d) velar pelo fiel cumprimento da presente Constituição;
e) cumprir e fazer cumprir com zelo e eficiência as suas determinações, bem como
as ordens e resoluções dos concílios superiores;
f) excetuados os sínodos, nomear representantes aos concílios superiores e suplentes
que correspondam ao número e ofício, custeando-lhes as despesas de viagem;
g) propor aos concílios superiores quaisquer assuntos que julguem oportunos;
h) determinar planos e medidas que contribuam para o progresso, paz e pureza da
comunidade sob sua jurisdição;
i) receber e encaminhar ao concílio imediatamente superior os recursos, documentos
ou memoriais que lhes forem apresentados com esse fim, uma vez redigidos
em termos convenientes;
j) fazer subir ao concílio imediatamente superior representações, consultas,
referências, memoriais, e documentos que julgarem oportunos;
l) enviar ao concílio imediatamente superior por seus representantes, o livro de atas,
o relatório de suas atividades e a estatística do trabalho sob sua jurisdição;
m) examinar as atas e relatórios do concílio imediatamente inferior;
n) tomar conhecimento das observações feitas pelos concílios superiores às suas atas,
inserindo o registro desse fato na ata de sua primeira reunião;
o) julgar as representações, consultas, referências, recursos, documentos e memoriais
de seus membros ou os que subirem dos concílios inferiores;
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p) tomar medidas de caráter financeiro para a manutenção do trabalho que lhes tenha
sido confiado.
Art. 71. Quando um concílio tiver de decidir questões de doutrina e prática, disciplinares
ou administrativas, a respeito das quais não haja lei ou interpretação firmada,
resolverá como julgar de direito, devendo, contudo, submeter o caso ao concílio
superior.
Parágrafo único. São considerados assuntos dessa natureza:
a) casos novos;
b) matéria em que o concílio esteja dividido;
c) matéria que exija solução preliminar ou seja de interesse geral.
Art. 72. As sessões dos concílios serão abertas e encerradas com oração e, excetuadas as
do Conselho, serão públicas, salvo em casos especiais.
Art. 73. O Presbitério se reunirá ordinariamente, pelo menos uma vez por ano; o Sínodo,
bienalmente, nos anos ímpares; e o Supremo Concílio quatrienalmente, em anos
pares.
Art. 74. Os concílios reunir-se-ão extraordinariamente, quando:
a) o determine o próprio concílio;
b) a sua Mesa julgar necessário;
c) o determinarem concílios superiores;
d) requerido por três ministros e dois presbíteros no caso de presbitérios; por cinco
ministros e três presbíteros representando ao menos dois terços dos
presbitérios, em se tratando de sínodos; e por dez ministros e cinco presbíteros
representando pelo menos dois terços dos sínodos para o Supremo Concílio.
§ 1º. Nas reuniões extraordinárias, deverão os trabalhos dos concílios ser dirigidos
pela Mesa da reunião ordinária anterior e só se tratará da matéria indicada nos
termos da convocação.
§ 2º. Na reunião extraordinária poderão servir os mesmos representantes da reunião
ordinária anterior, salvo se os respectivos concílios os tiverem substituído.
Seção 2ª - Conselho da Igreja:
Art. 75. O Conselho da igreja é o concílio que exerce jurisdição sobre uma igreja e é
composto do pastor, ou pastores, e dos presbíteros.
Art. 76. O quorum do Conselho será constituído do pastor e um terço dos presbíteros, não
podendo o número destes ser inferior a dois.
§ 1º. O Conselho poderá, em caso de urgência, funcionar com um pastor e um
presbítero, quando não tiver mais de três, ad referendum da próxima reunião
regular.
§ 2º. O pastor exercerá as funções plenas de Conselho, em caso de falecimento, de
mudança de domicílio, renúncia coletiva ou recusa de comparecimento dos
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presbíteros; em qualquer desses casos levará o fato, imediatamente, ao
conhecimento da Comissão Executiva do Presbitério.
§ 3º. Quando não for possível, por motivo justo, reunir-se o Conselho para exame de
candidatos à profissão de fé, o pastor o fará, dando conhecimento de seu ato ao
referido concílio, na sua primeira reunião.
Art. 77. O Conselho só poderá deliberar sobre assunto administrativo com a maioria dos
seus membros.
Art. 78. O pastor é o Presidente do Conselho que, em casos de urgência, poderá funcionar
sem ser presidido por um ministro, quando não se tratar de admissão, transferência
ou disciplina de membros; sempre, porém, ad referendum do Conselho, na sua
primeira reunião.
§ 1º. O pastor poderá convidar outro ministro para presidir o Conselho; caso não
possa fazê-lo por ausência ou impedimento, o Vice-Presidente deverá convidar
outro ministro para presidi-lo, de preferência ministro do mesmo Presbitério e,
na falta deste, qualquer outro da Igreja Presbiteriana do Brasil.
§ 2º. Quando não for possível encontrar ministro que presida o Conselho, cabe ao
Vice-Presidente convocá-lo e assumir a presidência sempre ad referendum da
primeira reunião.
§ 3º. Havendo mais de um pastor, a presidência será alternada, salvo outro
entendimento; se todos estiverem presentes, o que não presidir terá direito a
voto.
Art. 79. Recusando-se o pastor a convocar o Conselho a pedido da maioria dos
presbíteros, ou de um quando a igreja não tiver mais de dois, o presbítero, ou
presbíteros levarão o fato ao conhecimento da Comissão Executiva do Presbitério.
Art. 80. O pastor é sempre o representante legal da igreja, para efeitos civis e, na sua falta,
o seu substituto.
Art. 81. O Conselho reunir-se-á:
a) pelo menos de três em três meses;
b) quando convocado pelo pastor;
c) quando convocado pelo Vice-Presidente no caso do § 2º, do art. 78;
d) a pedido da maioria dos presbíteros, ou de um presbítero quando a igreja não tiver
mais de dois;
e) por ordem do Presbitério.
Parágrafo único. Nas igrejas mais longínquas, o período referido na alínea “a”,
poderá ser maior a critério do Pastor Evangelista.
Art. 82. Será ilegal qualquer reunião do Conselho, sem convocação pública ou individual
de todos os presbíteros, com tempo bastante para o comparecimento.
Art. 83. São funções privativas do Conselho:
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a) exercer o governo espiritual e administrativo da igreja sob sua jurisdição, velando
atentamente pela fé e comportamento dos crentes, de modo que não
negligenciem os seus privilégios e deveres;
b) admitir, disciplinar, transferir e demitir membros;
c) impor penas e relevá-las;
d) encaminhar a escolha e eleição de presbíteros e diáconos, ordená-los e instalá-los,
depois de verificar a regularidade do processo das eleições e a idoneidade dos
escolhidos;
e) encaminhar a escolha e eleição de pastores;
f) receber o ministro designado pelo Presbitério para o cargo de pastor;
g) estabelecer e orientar a Junta Diaconal;
h) supervisionar, orientar e superintender a obra de educação religiosa, o trabalho das
sociedades auxiliadoras femininas, das uniões de mocidade e outras
organizações da igreja, bem como a obra educativa em geral e quaisquer
atividades espirituais;
i) exigir que os oficiais e funcionários sob sua direção cumpram fielmente suas
obrigações;
j) organizar e manter em boa ordem os arquivos, registros e estatística da igreja;
l) organizar e manter em dia o rol de membros comungantes e de não comungantes;
m) apresentar anualmente à igreja relatório das suas atividades, acompanhado das
respectivas estatísticas;
n) resolver caso de dúvida sobre doutrina e prática, para orientação da consciência
cristã;
o) suspender a execução de medidas votadas pelas sociedades domésticas da igreja
que possam prejudicar os interesses espirituais;
p) examinar os relatórios, os livros de atas e os das tesourarias das organizações
domésticas, registrando neles as suas observações;
q) aprovar ou não os estatutos das sociedades domésticas da igreja e dar posse às suas
diretorias;
r) estabelecer pontos de pregação e congregações;
s) velar pela regularidade dos serviços religiosos;
t) eleger representante ao Presbitério;
u) velar por que os pais não se descuidem de apresentar seus filhos ao batismo;
v) observar e pôr em execução as ordens legais dos concílios superiores;
x) designar, se convier, mulheres piedosas para cuidarem dos enfermos, dos presos,
das viúvas e órfãos, dos pobres em geral, para alívio dos que sofrem.
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Art. 84. O Conselho elegerá anualmente um Vice-Presidente, um ou mais Secretários e
um Tesoureiro sendo este de preferência oficial da igreja.
Parágrafo único. O pastor acumulará o cargo de Secretário somente quando não
houver presbítero habilitado para o desempenho do referido cargo.
Seção 3ª - Presbitério:
Art. 85. O Presbitério é o concílio constituído de todos os ministros e presbíteros
representantes de igrejas de uma região determinada pelo Sínodo.
Parágrafo único. Cada igreja será representada por um presbítero, eleito pelo
respectivo Conselho.
Art. 86. Três ministros e dois presbíteros constituirão o quorum para o funcionamento
legal do Presbitério.
Art. 87. Nenhum Presbitério se formará com menos de quatro ministros em atividade e
igual número de igrejas.
Art. 88. São funções privativas do Presbitério:
a) admitir, transferir, disciplinar, licenciar e ordenar candidatos ao Ministério e
designar onde devem trabalhar;
b) conceder licença aos ministros e estabelecer ou dissolver as relações destes com
as igrejas ou congregações;
c) admitir, transferir e disciplinar ministros e propor a sua jubilação;
d) designar ministros para igrejas vagas e funções especiais;
e) velar por que os ministros se dediquem diligentemente ao cumprimento da sua
sagrada missão;
f) organizar, dissolver, unir e dividir igrejas e congregações e fazer que observem a
Constituição da Igreja;
g) receber e julgar relatórios das igrejas, dos ministros e das comissões a ele
subordinadas;
h) julgar da legalidade e conveniência das eleições de pastores, promovendo a
respectiva instalação;
i) examinar as atas dos conselhos, inserindo nas mesmas as observações que julgar
necessárias;
j) providenciar para que as igrejas remetam pontualmente o dízimo de sua renda para
o Supremo Concílio;
l) estabelecer e manter trabalhos de evangelização, dentro dos seus próprios limites,
em regiões não ocupadas por outros presbitérios ou missões presbiterianas;
m) velar por que as ordens dos concílios superiores sejam cumpridas;
n) visitar as igrejas com o fim de investigar e corrigir quaisquer males que nelas se
tenham suscitado;
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o) propor ao Sínodo e ao Supremo Concílio todas as medidas de vantagem para a
igreja em geral;
p) eleger representantes aos concílios superiores.
Art. 89. A representação do Presbitério no Sínodo será constituída de três ministros e três
presbíteros até dois mil membros; e mais um ministro e um presbítero para cada
grupo de dois mil membros.
Art. 90. A representação do Presbitério ao Supremo Concílio será constituída de dois
ministros e dois presbíteros, até dois mil membros e mais um ministro e um presbítero
para cada grupo de dois mil membros.
Seção 4ª - Sínodo:
Art. 91. O Sínodo é a assembleia de ministros e presbíteros que representam os
presbitérios de uma região determinada pelo Supremo Concílio.
Art. 92. O Sínodo constituir-se-á de, pelo menos, três presbitérios.
Art. 93. Cinco ministros e dois presbíteros constituem número legal para funcionamento
do Sínodo, desde que estejam representados dois terços dos presbitérios.
Art. 94. Compete ao Sínodo:
a) organizar, disciplinar, fundir, dividir e dissolver presbitérios;
b) resolver dúvidas e questões que subam dos presbitérios;
c) superintender a obra de evangelização, de educação religiosa, o trabalho feminino
e o da mocidade, bem como as instituições religiosas, educativas e sociais, no
âmbito sinodal, de acordo com os padrões estabelecidos pelo Supremo
Concílio.
d) designar ministros e comissões para a execução de seus planos;
e) executar e fazer cumprir suas próprias resoluções e as do Supremo Concílio;
f) defender os direitos, bens e privilégios da igreja;
g) apreciar os relatórios e examinar as atas dos presbitérios de sua jurisdição,
lançando nos livros respectivos as observações necessárias;
h) responder as consultas que lhe forem apresentadas;
i) propor ao Supremo Concílio as medidas que julgue de vantagem geral para a igreja.
Seção 5ª - Supremo Concílio:
Art. 95. O Supremo Concílio é a assembleia de deputados eleitos pelos presbitérios e o
órgão de unidade de toda a Igreja Presbiteriana do Brasil, jurisdicionando igrejas e
concílios, que mantêm o mesmo governo, disciplina e padrão de vida.
Art. 96. Doze ministros e seis presbíteros, representando pelo menos, dois terços dos
sínodos, constituirão número legal para o funcionamento do Supremo Concílio.
Art. 97. Compete ao Supremo Concílio:
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a) formular sistemas ou padrões de doutrina e prática, quanto à fé; estabelecer regras
de governo, de disciplina e de liturgia, de conformidade com o ensino das
Sagradas Escrituras;
b) organizar, disciplinar, fundir e dissolver sínodos;
c) resolver em última instância, dúvidas e questões que subam legalmente dos
concílios inferiores;
d) corresponder-se, em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, com outras entidades
eclesiásticas;
e) jubilar ministros;
f) receber os dízimos das igrejas para manutenção das causas gerais;
g) definir as relações entre a igreja e o Estado;
h) processar a admissão de outras organizações eclesiásticas que desejarem unir-se
ou filiar-se à Igreja Presbiteriana do Brasil;
i) gerir, por intermédio de sua Comissão Executiva, toda a vida da igreja, como
organização civil;
j) criar e superintender seminários, bem como estabelecer padrões de ensino préteológico e teológico;
l) superintender, por meio de secretarias especializadas, o trabalho feminino, da
mocidade e de educação religiosa e as atividades da infância;
m) colaborar, no que julgar oportuno, com entidades eclesiásticas, dentro ou fora do
país, para o desenvolvimento do reino de Deus, desde que não seja ferida a
ortodoxia presbiteriana;
n) executar e fazer cumprir a presente Constituição e as deliberações do próprio
Concílio;
o) receber, transferir, alienar ou gravar com ônus os bens da Igreja;
p) examinar as atas dos sínodos, inserindo nelas as observações que julgar
necessárias;
q) examinar e homologar as atas da Comissão Executiva, inserindo nelas as
observações julgadas necessárias;
r) defender os direitos, bens e propriedades da Igreja;
Parágrafo único. Só o próprio Concílio poderá executar o preceituado nas alíneas “a”,
“g”, “h”, “j” e “m”.

CAPÍTULO VI: COMISSÕES E OUTRAS ORGANIZAÇÕES:
Seção 1ª - Comissões Eclesiásticas:
Art. 98. Podem os concílios nomear comissões, constituídas de ministros e presbíteros,
para trabalhar, com poderes específicos, durante as sessões ou nos interregnos,
devendo apresentar relatório do seu trabalho.
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Art. 99. Haverá três categorias de comissões: temporárias, permanentes e especiais.
1 -Temporárias - as que têm função durante as sessões do concílio.
2 - Permanentes - as que funcionam durante os interregnos dos concílios, para dirimir
assuntos que lhes sejam entregues pelos mesmos e cujo mandato se extinguirá
com a reunião ordinária seguinte do aludido concílio, ao qual deverão
apresentar relatório.
3 - Especiais - as que recebem poderes específicos para tratar, em definitivo, de certos
assuntos, e cujo mandato se extinguirá ao apresentar o relatório final.
§ 1º. As da terceira categoria serão constituídas pelo menos de três ministros e dois
presbíteros.
§ 2º. As duas primeiras funcionarão com a maioria dos seus membros.§ 3º.
Classificam-se entre as comissões permanentes as várias "juntas",
subordinadas ao Supremo Concílio.
Art. 100. Ao nomear comissões, os concílios deverão ter em conta a experiência e
capacidade dos seus componentes, bem como a facilidade de se reunirem.
Parágrafo único. As vagas que se verificarem nas comissões, durante o interregno,
serão preenchidas pela Comissão Executiva do concílio competente.
Art. 101. Poderão os concílios e comissões executivas incluir nas suas comissões,
ministros e presbíteros que não estiverem na reunião, mas que sejam da sua
jurisdição.
Seção 2ª - Comissões Executivas:
Art. 102. Os concílios da igreja, superiores ao Conselho, atuam nos interregnos de suas
reuniões, por intermédio das respectivas comissões executivas.§ 1º. As comissões
executivas dos presbitérios e dos sínodos se constituem dos membros da Mesa.§ 2º.
A Comissão Executiva do Supremo Concílio é formada pelos seguintes membros de
sua Mesa: Presidente, Vice-Presidente, Secretário Executivo e Tesoureiro e pelos
presidentes dos sínodos.
Art. 103. O Secretário Executivo do Supremo Concílio tem por função cumprir e fazer
cumprir as deliberações do referido órgão ou de sua Comissão Executiva,
movimentar as atividades da igreja sob a orientação da aludida comissão e cuidar do
arquivo e da correspondência da igreja.
Art. 104. São atribuições das comissões executivas:
a) zelar pela pronta e fiel execução das ordens emanadas dos concílios respectivos,
ou baixadas nos interregnos, em caráter urgente, pelos concílios superiores;
b) resolver assuntos de urgência de atribuição dos respectivos concílios, quando
surgirem nos interregnos, sempre ad referendum dos mesmos.
Parágrafo único. Nenhuma Comissão Executiva tem a faculdade de legislar ou de
revogar resolução tomada pelo respectivo concílio. Poderá, entretanto, quando
ocorrerem motivos sérios, pelo voto unânime dos seus membros, alterar
resolução do mesmo. Poderá também, em casos especiais, suspender a
execução de medidas votadas, até a imediata reunião do concílio.
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Seção 3ª - Autarquias:
Art. 105. Podem os concílios organizar, sempre que julgarem oportuno, autarquias para
cuidar dos interesses gerais da igreja
§ 1º. As autarquias são entidades autônomas no que se refere ao seu governo e
administração interna, subordinadas porém, ao concílio competente.
§ 2º. As autarquias se regem por estatutos aprovados pelos respectivos concílios, aos
quais deverão dar relatório das atividades realizadas.
Seção 4ª - Secretarias Gerais:
Art. 106. O Supremo Concílio poderá nomear secretários gerais; o Sínodo e o Presbitério,
secretários de causas para superintenderem trabalhos especiais.
§ 1º. Os secretários nomeados deverão dar relatórios de suas atividades aos
respectivos concílios, e seus mandatos se estendem apenas por uma legislatura,
podendo ser reeleitos.
§ 2º. Cabe ao concílio votar verba para organização e expediente de cada secretaria,
devendo ouvir os secretários quanto às necessidades do respectivo
departamento.
Seção 5ª - Entidades Paraeclesiásticas:
Art. 107. São entidades paraeclesiásticas aquelas de cuja direção os concílios participam,
mas sobre as quais não têm jurisdição.

CAPÍTULO VII - ORDENS DA IGREJA:
Seção 1ª - Doutrina da Vocação:
Art. 108. Vocação para ofício na igreja é a chamada de Deus, pelo Espírito Santo,
mediante o testemunho interno de uma boa consciência e a aprovação do povo de
Deus, por intermédio de um concílio.
Art. 109. Ninguém poderá exercer ofício na igreja sem que seja regularmente eleito,
ordenado e instalado no cargo por um concílio competente.
§ 1º. Ordenar é admitir uma pessoa vocacionada ao desempenho do ofício na igreja
de Deus, por imposição das mãos, segundo o exemplo apostólico e oração pelo
concílio competente.
§ 2º. Instalar é investir a pessoa no cargo para que foi eleita e ordenada.§ 3º. Sendo
vários os ofícios eclesiásticos, ninguém poderá ser ordenado e instalado senão
para o desempenho de um cargo definido.
Seção 2ª - Eleição de Oficiais:
Art. 110. Cabe à assembleia da igreja local, quando o respectivo Conselho julgar
oportuno, eleger Pastor Efetivo, presbíteros e diáconos.
Art. 111. O Conselho convocará a assembleia da igreja e determinará o número de oficiais
que deverão ser eleitos, podendo sugerir nomes dos que lhe pareçam aptos para os
cargos e baixará instruções para o bom andamento do pleito, com ordem e decência.
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Parágrafo único. O pastor, com antecedência de ao menos trinta dias, instruirá a igreja
a respeito das qualidades que deve possuir o escolhido para desempenhar o
ofício.
Art. 112. Só poderão votar e ser votados nas assembleias da igreja local os membros em
plena comunhão, cujos nomes estiverem no rol organizado pelo Conselho, observado
o que estabelece o art. 13 e seus parágrafos.
Seção 3ª - Ordenação e Instalação de Presbíteros e Diáconos:
Art. 113. Eleito alguém que aceite o cargo e, não havendo objeção do Conselho, designará
este o lugar, dia e hora da ordenação e instalação, que serão realizadas perante a
igreja.
Art. 114. Só poderá ser ordenado e instalado quem, depois de instruído, aceitar a doutrina,
o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, devendo a igreja prometer
tributar-lhe honra e obediência no Senhor, segundo a Palavra de Deus e esta
Constituição.
Seção 4ª - Candidatura e Licenciatura para o Sagrado Ministério:
Art. 115. Quem se sentir chamado para o Ministério da Palavra de Deus, deverá apresentar
ao Presbitério os seguintes atestados:
a) de ser membro da igreja em plena comunhão;
b) do Conselho, declarando que, no trabalho da igreja, já demonstrou vocação para o
Ministério Sagrado;
c) de sanidade física e mental, fornecido por profissional indicado pelo concílio.
Art. 116. Aceitos os documentos de que trata o artigo anterior, o concílio examinará o
aspirante quanto aos motivos que o levaram a desejar o Ministério; e, sendo
satisfatórias as respostas, passará a ser considerado candidato.
Art. 117. Quando o Presbitério julgar conveniente, poderá cassar a candidatura referida
no artigo anterior, registrando as razões do seu ato.
Art. 118. Ninguém poderá apresentar-se para licenciatura sem que tenha completado o
estudo das matérias dos cursos regulares de qualquer dos seminários da Igreja
Presbiteriana do Brasil.
§ 1º. Em casos excepcionais, poderá ser aceito para licenciatura candidato que tenha
feito curso em outro seminário idôneo ou que tenha feito um curso teológico
de conformidade com o programa que lhe tenha sido traçado pelo Presbitério.
§ 2º. O Presbitério acompanhará o preparo dos candidatos por meio de tutor
eclesiástico.
Art. 119. O candidato, concluídos seus estudos, apresentar-se-á ao Presbitério que o
examinará quanto à sua experiência religiosa e motivos que o levaram a desejar o
Sagrado Ministério, bem como nas matérias do curso teológico.
Parágrafo único. Poderá o Presbitério dispensar o candidato do exame das matérias
do curso teológico; não o dispensará nunca do relativo à experiência religiosa,
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opiniões teológicas e conhecimento dos Símbolos de Fé, exigindo a aceitação
integral dos últimos.
Art. 120. Deve ainda o candidato à licenciatura apresentar ao Presbitério:
a) uma exegese de um passo das Escrituras Sagradas, no texto original em que deverá
revelar capacidade para a crítica, método de exposição, lógica nas conclusões
e clareza no salientar a força e expressão da passagem bíblica;
b) uma tese de doutrina evangélica da Confissão de Fé;
c) um sermão proferido em público perante o concílio, no qual o candidato deverá
revelar sã doutrina, boa forma literária, retórica, didática e sobretudo,
espiritualidade e piedade.
Parágrafo único. No caso do § 1º do art. 118, poderá ser dispensada a exegese no
texto original.
Art. 121. O exame referente à experiência religiosa e quanto aos motivos que levaram o
candidato a escolher o Ministério, bem como a crítica do sermão de prova, serão
feitos perante o concílio somente.
Art. 122. Podem ser da livre escolha do candidato os assuntos das provas para a
licenciatura.
Art. 123. Julgadas suficientes essas provas, procederá o Presbitério à licenciatura de
conformidade com a liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil.
Parágrafo único. Poderá o Presbitério delegar a uma comissão especial o exame, a
aprovação ou não, e licenciatura do candidato.
Art. 124. O Presbitério, após a licenciatura, determinará o lugar e o prazo em que o
licenciado fará experiência de seus dons, designando-lhe também um tutor
eclesiástico sob cuja direção trabalhará.
§ 1º. O licenciado não poderá ausentar-se do seu campo sem licença do seu tutor.
§ 2º. O relatório das atividades do licenciado poderá ser apresentado ao Presbitério
pelo seu tutor ou pelo próprio candidato à ordenação, mediante proposta do
tutor e assentimento do concílio.
§ 3º. O período de experiência do licenciado não deve ser menos de um ano, nem
mais de três, salvo casos especiais, a juízo do Presbitério.
Art. 125. Quando o candidato ou licenciado mudar-se, com permissão do Presbitério, para
limites de outro concílio, ser-lhe-á concedida carta de transferência.
Art. 126. A licenciatura pode ser cassada em qualquer tempo, devendo o Presbitério
registrar em ata os motivos que determinaram essa medida.
Seção 5ª - Ordenação de Licenciados:
Art. 127. Quando o Presbitério julgar que o licenciado, durante o período de experiência,
deu provas suficientes de haver sido chamado para o ofício sagrado e de que o seu
trabalho foi bem aceito, tomará as providências para sua ordenação.
Art. 128. As provas para ordenação consistem de:
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a) exame da experiência religiosa do ordenando, mormente depois de licenciado; das
doutrinas e práticas mais correntes no momento; história eclesiástica,
movimento missionário, sacramentos e problemas da igreja;
b) sermão em público perante o Presbitério.
Art. 129. O exame referente à experiência religiosa e a crítica do sermão de prova serão
feitos perante o concílio somente.
Art. 130. Julgadas suficientes as provas, passará o Presbitério a ordená-lo, de
conformidade com a liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil.
Art. 131. Se o Presbitério julgar que o licenciado não está habilitado para a ordenação,
adiá-la-á por tempo que não exceda de um ano, podendo esse prazo ser renovado.
Parágrafo único. Se depois de três anos, o candidato não puder habilitar-se para
ordenação, ser-lhe-á cassada a licenciatura e consequentemente a sua
candidatura.
Art. 132. Haverá na Secretaria Executiva do Presbitério um livro em que o recémordenado, logo após recebido como membro do concílio, subscreverá o compromisso
de bem e fielmente servir no Ministério Sagrado.
Parágrafo único. Essa exigência aplica-se também aos ministros que vêm de outra
igreja evangélica.
Seção 6ª - Relação Pastoral:
Art. 133. Na designação de pastores, obedecer-se-á ao critério da conveniência da obra
evangélica, tanto local como regional, atendendo-se também à preferência particular
do ministro quando esta não colidir com os interesses da igreja.
Art. 134. A igreja que desejar convidar para seu pastor, ministro em igual cargo em outra
igreja, ou quem esteja para ser ordenado, deve dirigir-se ao seu próprio Presbitério.
Art. 135. Quando se tratar de pastor ou de ordenando do mesmo Presbitério, cabe a este
resolver se deverá ou não entregar- lhe o convite.
Parágrafo único. Se a igreja de que é pastor o convidado apresentar ao Presbitério
objeção à saída do pastor, e se o ministro entregar a solução do caso ao concílio,
deverá este conservá-lo na igreja por ele pastoreada, caso não haja motivo de
ordem superior para proceder de outra forma.
Art.136. Quando se tratar de convite a pastor ou recém-ordenado, jurisdicionado por outro
Presbitério, o concílio que receber o documento encaminhá-lo-á àquele Presbitério,
que solucionará o caso dando ciência ao concílio interessado.
Art. 137. O convite de que trata o art. 135 será encaminhado ao Secretário do Presbitério,
devendo também ser encaminhada uma cópia ao Secretário do Conselho da igreja de
que o convidado é pastor.
Art. 138. A dissolução das relações de Pastor Efetivo com a igreja confiada aos seus
cuidados verificar-se-á:
a) a pedido do pastor, ouvida a igreja;
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b) a pedido da igreja, ouvido o pastor;
c) administrativamente pelo concílio que tiver jurisdição sobre o ministro depois de
ouvidos este e a igreja.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 139. Esta Constituição, a Confissão de Fé e os Catecismos Maior e Breve, em vigor
na Igreja Presbiteriana do Brasil, não podem ser emendados ou reformados senão por
iniciativa do Supremo Concílio.
Parágrafo único. Emendas são modificações que atingem apenas partes da
Constituição ou dos Símbolos de Fé; Reforma é a alteração que modifica o todo
ou grande parte deste.
Art. 140. As emendas de que trata o artigo anterior serão feitas do seguinte modo:
a) surgindo no plenário do Supremo Concílio alguma proposta, que mereça estudo e
consideração pela sua importância e oportunidade, será nomeada uma
comissão de expediente para redigir o respectivo anteprojeto que, depois de
aprovado pelo plenário do Supremo Concílio, baixará aos presbitérios para que
se manifestem a respeito;
b) estes concílios devem estudar o anteprojeto na sua primeira reunião ordinária e
enviar o seu parecer à Comissão Executiva do Supremo Concílio;
c) se o anteprojeto tiver alcançado a aprovação de, pelo menos, dois terços dos
presbitérios, será submetido ao Supremo Concílio, em sua primeira reunião
ordinária. Ao ser convocado o Supremo Concílio, dar-se-á conhecimento da
matéria a ser discutida;
d) esse concílio, composto de representantes de, pelo menos, dois terços dos
presbitérios, elaborará, decretará e promulgará as emendas.
Art. 141. A reforma de que trata o art. 139 processar-se-á do seguinte modo:
a) surgindo no plenário do Supremo Concílio proposta, que mereça estudo e
consideração, pela sua importância e oportunidade, será nomeada uma
comissão especial habilitada a fazer em conjunto o seu trabalho;
b) esta comissão especial elaborará o anteprojeto de reforma, que será enviado à
Comissão Executiva do Supremo Concílio, a fim de que esta o encaminhe aos
presbitérios;
c) deverão estes estudar o anteprojeto e enviar os seus pareceres à Comissão
Executiva do Supremo Concílio;
d) se, pelo menos, três quartos dos presbitérios se manifestarem favoráveis, em
princípio, à reforma, a Comissão Executiva convocará o Supremo Concílio
para se reunir em Assembleia Constituinte;
e) a Assembleia Constituinte, composta de representantes de, pelo menos, três
quartos dos presbitérios, elaborará, decretará e promulgará a reforma, que tenha
sido aprovada por maioria absoluta dos membros presentes no caso da
Constituição. Tratando-se dos Símbolos de Fé será necessária a aprovação de
dois terços dos membros presentes.
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Art. 142. Quando se tratar de emendas ou reformas dos Símbolos de Fé, isto é, da
Confissão de Fé e dos Catecismos Maior e Breve, o Supremo Concílio ao nomear a
Comissão de que trata o art. 141, levará em conta a conveniência de integrá-la com
ministros que, reconhecidamente, se tenham especializado em teologia.
Art. 143. O Supremo Concílio organizará:
a) um manual de liturgia, de que possam servir-se as Igrejas Presbiterianas do Brasil;
b) modelo de estatutos para concílios, igrejas e sociedades internas;
c) modelo de regimento interno para os concílios;
d) fórmulas para atas, estatísticas e outros trabalhos de caráter geral das
congregações, igrejas e concílios;
e) instruções sobre o critério a seguir no exame das atas dos concílios.
Art. 144. Os estatutos e o regimento interno do Supremo Concílio devem regulamentar o
seu funcionamento, tanto no que se refere às suas atividades eclesiásticas como civis.
Parágrafo único. Quando se reunir em Assembleia Constituinte, poderá o Supremo
Concílio elaborar um regimento interno suplementar, que oriente os seus
trabalhos.
Art. 145. São nulas de pleno direito quaisquer disposições que, no todo ou em parte,
implícita ou expressamente, contrariarem ou ferirem a Constituição da Igreja
Presbiteriana do Brasil.
Parágrafo único. Este artigo deve constar obrigatoriamente dos estatutos dos
concílios, das igrejas e de todas as demais organizações da Igreja Presbiteriana
do Brasil, inclusive as sociedades internas.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 146. Esta Constituição entrará em vigor a 31 de outubro de 1950, data que assinala o
433º aniversário da Reforma Religiosa do século XVI.
Parágrafo único. Até aquele dia estará em vigor a Constituição de 1937, ressalvadas
as partes já reformadas pelo Supremo Concílio, devendo as igrejas e os
concílios que até então se reunirem, reger-se por ela.
Art. 147. Dentro do prazo de dois anos, a contar da data em que a presente Constituição
entrar em vigor, as igrejas e congregações deverão reformar os seus estatutos,
adaptando-os à nova Constituição.
Art. 148. O prazo a que se refere o art. 42 deverá contar-se a partir da reunião ordinária
dos presbitérios, em 1951.
Art. 149. O § 2º do art. 49 só entrará em vigor a 1º de janeiro de 1956.
Art. 150. Os co-pastores porventura existentes no momento em que entrar em vigor esta
Constituição, continuarão em exercício até o término do mandato para o qual foram
eleitos por suas igrejas.
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Art. 151. O Supremo Concílio reunir-se-á extraordinariamente em fevereiro de 1951, com
a mesma composição da Assembleia de 1950, para concluir os trabalhos
constituintes, isto é, para votar as partes de Disciplina e Liturgia.
Art. 152. Até que sejam promulgados o Código de Disciplina e os Princípios de Liturgia,
vigorarão as disposições da Constituição de 1937, nas partes que não contrariem a
Constituição ora promulgada.
E assim, pela autoridade que recebemos, mandamos que esta Constituição seja divulgada
e fielmente cumprida em todo o território da Igreja Presbiteriana do Brasil.
Templo da Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá, 20 de julho de 1950, em Presidente
Soares, Estado de Minas Gerais.
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CÓDIGO DE DISCIPLINA
PREÂMBULO
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, nós, legítimos representantes da Igreja
Presbiteriana do Brasil, reunidos em Supremo Concílio, no ano de 1951, investidos de
toda a autoridade para cumprir as resoluções das legislaturas de 1946 e de 1950, com toda
a confiança na bênção de Deus, nosso Pai, e visando exercer a justiça, manter a paz,
sustentar a disciplina, preservar a unidade e promover a edificação da igreja de Cristo,
decretamos e promulgamos, para glória de Deus Altíssimo, o seguinte Código de
Disciplina.

CAPÍTULO I: NATUREZA E FINALIDADE
Art.1º. A igreja reconhece o foro íntimo da consciência, que escapa à sua jurisdição, e da
qual só Deus é Juiz; mas reconhece também o foro externo que está sujeito à sua
vigilância e observação.
Art. 2º. Disciplina eclesiástica é o exercício da jurisdição espiritual da igreja sobre seus
membros, aplicada de acordo com a Palavra de Deus.
Parágrafo único. Toda disciplina visa edificar o povo de Deus, corrigir escândalos,
erros ou faltas, promover a honra de Deus, a glória de Nosso Senhor Jesus
Cristo e o próprio bem dos culpados.
Art. 3º. Os membros não comungantes e outros menores, sob a guarda de pessoas crentes,
recebem os cuidados espirituais da igreja, mas ficam sob a responsabilidade direta e
imediata das referidas pessoas, que devem zelar por sua vida física, intelectual, moral
e espiritual.

CAPÍTULO II: FALTAS
Art. 4º. Falta é tudo que, na doutrina e prática dos membros e concílios da igreja, não
esteja de conformidade com os ensinos da Sagrada Escritura, ou transgrida e
prejudique a paz, a unidade, a pureza, a ordem e a boa administração da comunidade
cristã.
Parágrafo único. Nenhum tribunal eclesiástico poderá considerar como falta, ou
admitir como matéria de acusação aquilo que não possa ser provado como tal
pela Escritura, segundo a interpretação dos Símbolos da Igreja (CI, art. 1º).
Art. 5º. A omissão dos deveres constantes do art. 3º constitui falta passível de pena.
Art. 6º. As faltas são de ação ou de omissão, isto é, a prática de atos pecaminosos ou a
abstenção de deveres cristãos; ou, ainda, a situação ilícita.
Parágrafo único. As faltas são pessoais se atingem a indivíduos; gerais, se atingem a
coletividade; públicas, se se fazem notórias; veladas, quando desconhecidas da
comunidade.
Art. 7º. Os concílios incidem em falta quando:
a) tomam qualquer decisão doutrinária ou constitucional que flagrantemente aberra
dos princípios fundamentais adotados pela igreja;
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b) procedem com evidente injustiça, desrespeitando disposição processual de
importância, ou aplicando pena em manifesta desproporção com a falta;
c) são deliberadamente contumazes, na desobediência às observações que, sem
caráter disciplinar, o concílio superior fizer no exame periódico do livro de
atas;
d) tornam-se desidiosos no cumprimento de seus deveres, comprometendo o prestígio
da igreja ou a boa ordem do trabalho;
e) adotam qualquer medida comprometedora da paz, unidade, pureza e progresso da
igreja.

CAPÍTULO III: PENALIDADES
Art. 8º. Não haverá pena, sem que haja sentença eclesiástica, proferida por um concílio
competente, após processo regular.
Art. 9º. Os concílios só podem aplicar a pena de:
a) admoestação, que consiste em chamar à ordem o culpado, verbalmente ou por
escrito, de modo reservado, exortando-o a corrigir-se;
b) afastamento, que em referência aos membros da igreja, consiste em serem
impedidos de comunhão; em referência, porém, aos oficiais, consiste em serem
impedidos do exercício do seu ofício e, se for o caso, da comunhão da igreja.
O afastamento deve dar-se quando o crédito da religião, a honra de Cristo e o
bem do faltoso o exigem, mesmo depois de ter dado satisfação ao tribunal.
Aplica-se por tempo indeterminado, até o faltoso dar prova do seu
arrependimento, ou até que a sua conduta mostre a necessidade de lhe ser
imposta outra pena mais severa;
c) exclusão, que consiste em eliminar o faltoso da comunhão da igreja. Esta pena só
pode ser imposta quando o faltoso se mostra incorrigível e contumaz;
d) deposição é a destituição de ministro, presbítero ou diácono de seu ofício.
Art. 10. Os concílios superiores só podem aplicar aos inferiores as seguintes penas:
repreensão, interdição e dissolução;
a) repreensão é a reprovação formal de faltas ou irregularidades com ordem
terminante de serem corrigidas;
b) interdição é a pena que determina a privação temporária das atividades do concílio;
c) dissolução é a pena que extingue o concílio.
§ 1º. Nos casos de interdição ou dissolução do Conselho ou Presbitério deverá haver
recurso de ofício para o concílio imediatamente superior.
§ 2º. As penas aplicadas a um concílio não atingem individualmente seus membros,
cuja responsabilidade pessoal poderá ser apurada pelos concílios competentes.
§ 3º. É facultado a qualquer dos membros do concílio interditado ou dissolvido
recorrer da decisão para o concílio imediatamente superior àquele que proferiu
a sentença.
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Art. 11. Aplicadas as penas previstas nas alíneas “b” e “c” do artigo anterior, o concílio
superior, por sua Comissão Executiva, tomará as necessárias providências para o
prosseguimento dos trabalhos afetos ao concílio disciplinado.
Art. 12. No julgamento dos concílios, devem ser observadas no que lhes for aplicável, as
disposições gerais de processo adotadas nesta Constituição.
Art. 13. As penas devem ser proporcionais às faltas, atendendo-se, não obstante, às
circunstâncias atenuantes e agravantes, a juízo do tribunal, bem como à graduação
estabelecida nos arts. 9 e 10.
§ 1º. São atenuantes:
a) pouca experiência religiosa;
b) relativa ignorância das doutrinas evangélicas;
c) influência do meio;
d) bom comportamento anterior;
e) assiduidade nos serviços divinos;
f) colaboração nas atividades da igreja;
g) humildade;
h) desejo manifesto de corrigir-se;
i) ausência de más intenções;
j) confissão voluntária.
§ 2º. São agravantes:
a) experiência religiosa;
b) relativo conhecimento das doutrinas evangélicas;
c) boa influência do meio;
d) maus precedentes;
e) ausência aos cultos;
f) arrogância e desobediência;
g) não reconhecimento da falta.
Art. 14. Os concílios devem dar ciência aos culpados das penas impostas:
a) por faltas veladas, perante o tribunal ou em particular;
b) por faltas públicas, casos em que, além da ciência pessoal, dar-se-á conhecimento
à igreja.
Parágrafo único. No caso de disciplina de ministro dar-se-á, também, imediata
ciência da pena à Secretaria Executiva do Supremo Concílio.
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Art. 15. Toda e qualquer pena deve ser aplicada com prudência, discrição e caridade, a
fim de despertar arrependimento no culpado e simpatia da igreja.
Art. 16. Nenhuma sentença será proferida sem que tenha sido assegurado ao acusado o
direito de defender-se.
Parágrafo único. Quando forem graves e notórios os fatos articulados contra o
acusado, poderá ele, preventivamente, a juízo do tribunal, ser afastado dos
privilégios da igreja e, tratando-se de oficial, também do exercício do cargo,
até que se apure definitivamente a verdade.
Art. 17. Só se poderá instaurar processo dentro do período de um ano a contar da ciência
da falta.
Parágrafo único. Após dois anos da ocorrência da falta, em hipótese alguma se
instaurará processo.

CAPÍTULO IV: TRIBUNAIS
Art. 18. Os concílios convocados para fins judiciários funcionam como tribunais.
Art. 19. Compete ao Conselho processar e julgar originariamente, membros e oficiais da
igreja.
Art. 20. Compete ao Presbitério:
I - Processar e julgar originariamente:
a) ministros;
b) conselhos.
II - Processar e julgar em recurso ordinário as apelações de sentenças dos conselhos.
Art. 21. Compete ao Sínodo processar e julgar originariamente presbitérios.
Parágrafo único. Haverá no Sínodo um tribunal de recursos, ao qual compete julgar
os recursos ordinários das sentenças dos presbitérios, proferidos nos casos das
alíneas “a” e “b” do item I do art. 20.
Art. 22. Compete ao Supremo Concílio processar e julgar privativamente os sínodos.
Parágrafo único. Haverá no Supremo Concílio um tribunal de recursos, ao qual
compete:
I - Processar e julgar:
a) recursos extraordinários das sentenças finais dos presbitérios (art. 20, item II);
b) recursos extraordinários das sentenças finais dos tribunais dos sínodos (parágrafo
único do art. 21).
Art. 23. Compete, ainda, aos concílios e Tribunais, em geral, rever, em benefício dos
condenados, as suas próprias decisões em processos findos.
Art. 24. Os tribunais de recursos, do Sínodo e do Supremo Concílio, compor-se-ão de sete
membros, sendo quatro ministros e três presbíteros.
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Parágrafo único. O quorum destes tribunais é de cinco membros, sendo três ministros
e dois presbíteros.
Art. 25. Os suplentes dos juízes, eleitos em número igual a estes, e na mesma ocasião,
substituirão os efetivos, em caso de falta, impedimento ou suspeição.
Art. 26. A presidência do tribunal de recursos do Sínodo, ou do Supremo Concílio, caberá
ao juiz eleito na ocasião pelo próprio tribunal.

CAPÍTULO V: DA SUSPEIÇÃO E DA INCOMPETÊNCIA
Art. 27. Qualquer das partes sob processo poderá arguir suspeição contra juízes do
tribunal, devendo este decidir imediatamente se procede ou não o alegado.
a) na negativa, o tribunal prosseguirá no processo;
b) na afirmativa, os juízes cuja suspeição for reconhecida pelo tribunal ficam
impedidos de tomar parte na causa, bem como os juízes que se derem por
suspeitos.
§ 1º. Os juízes considerados suspeitos pelo tribunal serão substituídos por suplentes
eleitos pelo concílio.
§ 2º. Quando se tratar de Conselho, se o afastamento de juízes suspeitos importar em
anulação do quorum, será o processo remetido, sem demora, ao Presbitério.
Art. 28. O juiz deve dar-se por suspeito, e, se o não fizer, será arguido de suspeição por
qualquer das partes, nos seguintes casos:
a) se for marido, parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau de uma das partes;
b) se estiver de modo tal envolvido na causa que a decisão a ser proferida possa afetálo;
c) se tiver intervindo no processo como juiz na instância inferior, ou tiver sido no
mesmo procurador ou testemunha;
d) se estiver comprovadamente incompatibilizado com uma das partes;
e) se houver manifestado a estranhos a sua opinião sobre o mérito da causa ou tiver
se ausentado das sessões do tribunal sem prévio consentimento deste.
Art. 29. A alegação de suspeição será apresentada logo de início na primeira audiência a
que o faltoso comparecer.
Parágrafo único. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a
parte injuriar o juiz ou o tribunal, ou, de propósito, der lugar para criá-la.
Art. 30. O juiz que, espontaneamente, se declarar suspeito, deverá fazê-lo por escrito,
dando o motivo legal, e não funcionará no processo.
Art. 31. Quando qualquer das partes alegar suspeição contra um juiz, deverá fazê-lo em
petição assinada e dirigida ao Presidente do concílio ou tribunal, apresentando as suas
razões acompanhadas de prova documental ou rol de testemunhas, e o Presidente
mandará juntá-las aos autos, que irão ao juiz suspeitado para responder.
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Art. 32. Se o juiz reconhecer a suspeição, não funcionará no processo. Não aceitando a
suspeição, dará a sua resposta dentro de vinte e quatro horas, podendo juntar prova
documental e oferecer testemunhas.
§ 1º. Reconhecida preliminarmente a importância da alegação, o tribunal com
intimação das partes, marcará dia e hora, para inquirição das testemunhas,
seguindo o julgamento da alegação de suspeição independente de outras
alegações.
§ 2º. Se a suspeição for de manifesta improcedência, o tribunal a rejeitará
imediatamente.
Art. 33. Julgada procedente a suspeição, o juiz não mais funcionará. Rejeitada,
evidenciando-se segunda intenção ou má fé do que levantou a suspeição, constará
da decisão essa circunstância.
Art. 34. Se a suspeição for levantada contra o tribunal e este não a reconhecer, dará a sua
resposta dentro de dez dias, podendo instruí-la com documentos ou oferecer
testemunhas, sendo logo o processo remetido ao tribunal superior para decidir da
suspeição.
Parágrafo único. Quando o tribunal do Sínodo for suspeitado e este não reconhecer a
suspeição, dará a sua resposta dentro de dez dias, e serão convocados os juízes
suplentes do mesmo tribunal para julgá-la.
Art. 35. Julgada procedente a suspeição, o processo prosseguirá com os suplentes;
julgada improcedente a suspeição, o tribunal prosseguirá no feito.
Parágrafo único. De maneira semelhante às suspeições do tribunal do Sínodo
proceder-se-á com as levantadas contra o tribunal do Supremo Concílio.
Art. 36. No caso de suspeição contra vários juízes do tribunal, reconhecida pelos próprios
juízes deste ou por decisão judicial, serão eles substituídos pelos juízes suplentes para
completar-se o quorum.
Parágrafo único. Se acontecer que, dadas as suspeições reconhecidas, o tribunal ficar
sem quorum mesmo com a convocação dos suplentes, o tribunal superior que
tiver julgado a alegação de suspeição designará juízes de tribunal de igual
categoria às dos suspeitados, que completem o quorum.
Art. 37. Por incompetência entende-se a falta de autoridade de um concílio ou tribunal
para instaurar processo ou julgar em grau de recurso.
Art. 38. A alegação de incompetência de um tribunal deve ser apresentada dentro do prazo
de quinze dias, a contar da data em que o faltoso tiver recebido a citação.
Art. 39. Se o tribunal se reconhecer incompetente, dará no processo os motivos e remeterá
sem demora o feito à instância competente.
Art. 40. Se o tribunal não reconhecer a alegação de incompetência, prosseguirá no feito.
Parágrafo único. O faltoso que não se conformar com a decisão poderá, dentro do
prazo de dez dias, insistir por meio de petição dirigida ao Presidente do tribunal
ou concílio e instruída com documentos.
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Art. 41. O Presidente mandará autuar a petição e documentos indo imediatamente a
julgamento do tribunal.
§ 1º. Se o tribunal ainda não atender à alegação, a parte vencida poderá dentro do
prazo de dez dias, recorrer à instância superior.
§ 2º. Se o tribunal atender à alegação, remeterá os autos ao tribunal competente.

CAPÍTULO VI: PROCESSO
Seção 1ª - Disposições Gerais:
Art. 42. As faltas serão levadas ao conhecimento dos concílios ou tribunais por:
a) queixa, que é a comunicação feita pelo ofendido;
b) denúncia, que é a comunicação feita por qualquer outra pessoa.
§ 1º. Qualquer membro de igreja em plena comunhão ou ministro pode apresentar
queixa ou denúncia perante o Conselho; os ministros e os conselhos perante os
presbitérios; estes, perante o Sínodo e este perante o Supremo Concílio.
§ 2º. Toda queixa ou denúncia deverá ser feita por escrito.
Art. 43. Os concílios devem, antes de iniciar qualquer processo, empregar esforços para
corrigir as faltas por meios suasórios.
Art. 44. Em qualquer processo o ofendido e o ofensor podem ser representados por
procuradores crentes, a juízo do concílio ou tribunal perante o qual é iniciada a ação.
Parágrafo único. A constituição de procurador não exclui o comparecimento pessoal
do acusado, para prestar depoimento, e sempre que o concílio ou tribunal o
entender.
Art. 45. Se o acusado for o Conselho ou a maioria dos seus componentes será o caso
referido ao Presbitério, pelo dito Conselho ou por qualquer de seus membros.
Art. 46. Terão andamento os processos intentados, somente quando:
a) o concílio os julgue necessários ao bem da igreja;
b) iniciados pelos ofendidos, depois de haverem procurado cumprir a recomendação
de Nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 18.15, 16.
c) o concílio ou tribunal tenha verificado que os acusadores não visam interesse
ilegítimo ou inconfessável na condenação dos acusados.
Art. 47. Toda pessoa que intentar processo contra outra será previamente avisada de que
se não provar a acusação fica sujeita à censura de difamador, se tiver agido maliciosa
ou levianamente.
Seção 2ª - Do Andamento do Processo:
Art. 48. Reunido o tribunal e decidida a instauração do processo, depois de observadas
as disposições da seção anterior, serão tomadas exclusivamente as seguintes
providências:
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a) autuação da queixa ou denúncia, que consiste em colocar o documento respectivo
sob capa de papel apropriado, na qual constará o termo de seu recebimento,
inclusive data. A esse documento serão acrescentados, em ordem cronológica
e termos apropriados, todos os papéis do processo;
b) citação do acusado, marcando-se-lhe dia, hora e lugar para vir ver-se processar;
c) enviar-lhe com a citação cópia da queixa ou denúncia.
§ 1º. O primeiro comparecimento do acusado será sempre pessoal, salvo se o concílio
o julgar dispensável.
§ 2º. O tempo marcado para o comparecimento do acusado não deverá ser menos de
oito dias e, para fixá-lo, tomar-se-á em consideração a distância da sua
residência, ocupação e outras circunstâncias.
Art. 49. A autuação só conterá:
a) nome do tribunal;
b) número do processo;
c) nome do queixoso ou denunciante;
d) nome do acusado em letras destacadas;
e) embaixo a palavra autuação e, na linha seguinte, dia, mês, ano e local e a expressão
“AUTUO o relatório e papéis que seguem”.
Parágrafo único. Quando forem dois ou mais os queixosos, denunciantes ou
acusados, na autuação, serão escritos os nomes dos dois primeiros e as palavras
“e outros”.
Art. 50. A seguir, o Secretário numerará e rubricará as folhas dos autos e dará vista dos
mesmos ao relator para examiná-los no prazo de dez dias, opinando por escrito, pelo
arquivamento do processo ou pelo seu seguimento.
Parágrafo único. Com a possível brevidade o tribunal será convocado para decidir
sobre o relatório escrito precisando os fatos.
Art. 51. O Presidente designará sempre um dos juízes para acompanhar o processo e
funcionar como relator.
Art. 52. Ao iniciar-se qualquer processo devem os membros do concílio ou tribunal
lembrar-se da gravidade das suas funções de juízes da igreja, à vista do disposto no
parágrafo único do art. 2º.
Art. 53. Toda e qualquer pena deve ser aplicada com prudência, discrição e caridade a
fim de despertar arrependimento no culpado e simpatia na igreja.
Art. 54. Se o tribunal receber a queixa ou denúncia designará dia, hora e lugar para
interrogatório do acusado. Se não receber, o queixoso ou denunciante terá ciência e
poderá dirigir-se diretamente à instância superior.
Art. 55. O processo será redigido em linguagem moderada e clara, articulando-se com
precisão os fatos e circunstâncias de tempo, lugar e natureza da falta, dele constando
a qualidade do ofendido e do ofensor.
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Parágrafo único. Da qualificação devem constar nome, estado civil, relação com a
igreja e residência.
Art. 56. Em qualquer processo o ofendido e o ofensor podem ser representados por
procuradores crentes de idoneidade reconhecida pelo concílio ou tribunal.
Parágrafo único. A constituição do procurador não exclui o comparecimento pessoal
do acusado ou do queixoso, quando chamados para prestarem depoimento e
nem os impede de comparecer quando entenderem de fazê-lo.
Art. 57. A falta do comparecimento do defensor ou procurador, ainda que justificada, não
determinará o adiamento de ato algum do processo, podendo o Presidente nomear
defensor ad hoc para funcionar na ausência do defensor efetivo, para realização do
ato.
Art. 58. O procurador deve apresentar autorização escrita do seu constituinte; se este não
souber escrever, será a mesma assinada a rogo por pessoa crente, na presença de duas
testemunhas que também assinarão.
Parágrafo único. Se o acusado, por ocasião do interrogatório declarar o nome do seu
defensor que deverá ser membro de igreja Evangélica, é dispensável a
autorização por escrito.
Art. 59. Se o acusado for revel e não tiver apresentado defensor, o Presidente nomeará
pessoa crente para defendê-lo.
Art. 60. Ao acusado assiste o direito de quando não puder comparecer e não quiser
constituir procurador, defender-se por escrito, dentro dos prazos estabelecidos no
processo.
Art. 61. No livro de atas de tribunal será feito o registro resumido do processo e o da
sentença, devendo os autos ser arquivados depois de rubricados pelo Presidente.
§ 1º. O registro do processo limita-se a declarar:
a) hora, data, local, nome do tribunal, juízes presentes e ausentes, nome do
queixoso ou denunciante e do acusado, e natureza da queixa ou denúncia;
b) oração inicial, declaração do ocorrido (interrogatório, inquirição de
testemunhas de acusação ou de defesa, acareação, confissão, julgamento de
processo, julgamento de recurso ou de apelação);
c) se qualquer juiz ou parte chegou posteriormente, e algum outro fato digno de
registro;
d) hora e data da nova convocação e do encerramento do trabalho com oração.
§ 2º. No registro da sentença, apenas se declara ter sido recebida ou rejeitada a
denúncia por tantos votos a favor e tantos contra; ou o recurso escrito ou a
apelação com o resultado da votação, dando ou negando provimento, ou
aplicando pena, visto que do processo constarão todos os elementos.
§ 3º. Serão consignados os nomes dos juízes que votarem a favor ou contra.
Art. 62. Cada tribunal poderá ter um livro com registro das suas sentenças ou suas
decisões em recurso.
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Art. 63. Os autos só poderão ser examinados no arquivo do concílio ou tribunal, e com
ordem expressa deste.
Art. 64. Os prazos serão comuns quando no processo houver mais de um acusado, de um
queixoso ou denunciante.
Seção 3ª - Do Processo em que o Concílio ou Tribunal for Parte:
Art. 65. Quando um concílio ou tribunal for parte num processo será ele representado por
procurador que promova a acusação ou faça a defesa.
Art. 66. No processo contra concílio ou tribunal, este será citado na pessoa de seu
Presidente para, no prazo de dez dias, apresentar defesa escrita.
Parágrafo único. As demais disposições processuais são aplicáveis no processo
contra concílio ou tribunal.
Art. 67. O Presidente citado convocará imediatamente o concílio ou tribunal para:
a) tomar conhecimento da citação;
b) designar procurador, que representará o concílio ou tribunal no processo, ou
autorizar o Presidente a acompanhá-lo.
Parágrafo único. Ao Presidente, mesmo que tenha sido constituído um procurador,
cabe o direito de, pessoalmente, acompanhar o processo se assim o entender.
Seção 4ª - Do Interrogatório do Acusado,
da Confissão e das Perguntas ao Ofendido:
Art. 68. Ao acusado, no dia designado para interrogatório, será perguntado pelo
Presidente:
a) o seu nome, a que igreja está filiado, qual a igreja em que assiste ao culto, lugar
do nascimento, idade, estado civil, profissão e onde a exerce, residência;
b) se conhece o queixoso ou denunciante e as testemunhas inquiridas ou por inquirir,
e desde quando e se tem alguma coisa a alegar contra elas;
c) se conhece os documentos que acompanham a queixa ou denúncia:
d) se é verdadeira a imputação;
e) se, não sendo verdadeira a imputação, tem motivo particular a que atribuí-la.
f) se quer alegar alguma coisa em sua defesa, imediatamente, ou se quer usar o prazo
de cinco dias para apresentar sua defesa escrita;
g) se tem defensor e, caso afirmativo, qual o nome e residência dele; caso negativo,
se quer que lhe seja nomeado um defensor ou se fará a própria defesa;
h) se já respondeu a processo, onde, qual a natureza e qual foi a solução.
Parágrafo único. Havendo mais de um acusado não serão interrogados na presença
um do outro.
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Art. 69. As respostas do acusado serão repetidas, em linguagem conveniente, pelo juiz
interrogante ao Secretário, que as reduzirá a termo, o qual depois de lido e achado
conforme, é rubricado em todas as suas folhas e será assinado pelo Presidente e
acusado.
§ 1º. Se o acusado não souber ou não puder assinar pedirá a alguém que o faça por
ele, e aporá à peça dos autos a sua impressão digital.
§ 2º. Se o acusado se recusar a assinar com ou sem a apresentação de motivos, farse-á constar em ata essa circunstância.
Art. 70. A confissão do acusado quando feita fora do interrogatório, será tomada por
termo nos autos. Se feita por documento escrito, será verificada a sua autenticidade
pelo tribunal.
Seção 5ª - Das Testemunhas e da Acareação:
Art. 71. Toda pessoa crente em comunhão com a igreja poderá ser testemunha, não
podendo trazer seu depoimento escrito.
Parágrafo único. Tanto as testemunhas de acusação como as de defesa não poderão
exceder de cinco para cada parte.
Art. 72. As testemunhas, membros professos de igreja, devem comparecer por solicitação
de quem as arrolou ou por determinação do tribunal, constituindo desconsideração
o não comparecimento no dia, hora e lugar determinados.
Parágrafo único. Quando a testemunha não for membro de igreja, será convidada a
comparecer; se não o fizer, haverá ainda para os que a indicaram mais uma
oportunidade para trazê-la.
Art. 73. Não são obrigados a depor um contra o outro, os ascendentes e descendentes, os
colaterais afins até o terceiro grau civil e o cônjuge.
Art. 74. Os membros da igreja não poderão eximir-se da obrigação de depor, uma vez que
sejam intimados.
Art. 75. As partes deverão trazer as suas testemunhas. Se estas se recusarem a vir a convite
da parte que as arrolou, o tribunal poderá mandar intimá-las.
Art. 76. As perguntas serão requeridas ao Presidente, que as formulará à testemunha.
§ 1º. O Presidente poderá recusar as perguntas da parte se não tiverem relação com o
processo ou importarem repetição de outra já respondida.
§ 2º. No caso de recusa, se a parte o requerer, apenas será consignada a pergunta e o
indeferimento.
Art. 77. Qualificada a testemunha e antes de iniciar o depoimento, as partes poderão
contradizer a testemunha ou argui-la de suspeita. O Presidente fará consignar a
contradita ou arguição e a resposta da testemunha, tomando, contudo, o seu
depoimento.
Art. 78. A testemunha deverá assumir o seguinte compromisso: “Prometo diante de Deus
e deste tribunal, dizer toda a verdade do que souber e me for perguntado”.
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Art. 79. As testemunhas serão inquiridas perante as partes, exceto se estas, avisadas, não
comparecerem.
§ 1º. As testemunhas tanto de acusação como de defesa só poderão ser arguidas sobre
fatos e circunstâncias articulados no processo.
§ 2º. As testemunhas serão, primeiro, arguidas pelos membros do tribunal, a seguir
perguntadas pela parte que as indicou, e finalmente reperguntadas pela parte
contrária.§ 3º. Nenhuma testemunha poderá assistir ao depoimento de outra.
Art. 80. Seu depoimento será reduzido a termo assinado pelo Presidente, por ela, e pelas
partes. Se a testemunha não souber assinar o nome, ou não puder, ou não quiser fazêlo, assinará alguém por ela, consignando-se no termo essas circunstâncias.
Art. 81. Quando a testemunha residir longe do tribunal e não puder comparecer, será
inquirida por precatória, dirigida ao concílio ou tribunal mais próximo de sua
residência.
Art. 82. A acareação será admitida:
a) entre acusados;
b) entre acusados e testemunhas;
c) entre testemunhas;
d) entre ofendido e acusado.
Parágrafo único. Os acareados serão reperguntados para que expliquem os pontos
de divergência, reduzindo-se a termo as suas declarações que assinarão com o
Presidente.
Seção 6ª - Do Secretário:
Art. 83. Incumbe ao Secretário do concílio ou tribunal:
a) zelar pelos livros, papéis, processos que lhe forem confiados, organizando a
secretaria;
b) funcionar nos processos, cumprindo as determinações dos juízes e atender às
partes;
c) dar as certidões autorizadas pelo Presidente, uma vez pagas pelo interessado as
despesas;
d) dar às partes ciência de prazo, de despachos e sentenças, fazer citações,
notificações e intimações, de tudo lavrando os termos e certidões nos autos.
Seção 7ª - Das Citações:
Art. 84. A citação é a chamada do acusado ao tribunal para em hora, data e lugar
determinados, ser interrogado, defender-se e acompanhar o processo até final, sob
pena de ser julgado à revelia.
Art. 85. A citação será feita por escrito e com antecedência, a fim de que haja tempo para
o acusado comparecer.
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Parágrafo único. O tempo marcado para o comparecimento do acusado não deverá
ser menor de quarenta e oito horas, e, para fixá-lo, tomar-se-á em consideração
a distância da sua residência, ocupação e outras circunstâncias.
Art. 86. O mandado de citação será subscrito pelo Secretário e assinado pelo Presidente
e conterá:
a) nome do Presidente do tribunal;
b) nome do acusado, residência e local onde trabalha, e se possível, a sua
qualificação;
c) hora, data e lugar em que o citando deve comparecer a fim de ser interrogado e se
ver processado até final, sob pena de revelia;
d) o nome do queixoso ou denunciante. O Presidente do concílio ou tribunal
determinará o modo de ser provada a citação.
Art. 87. Se o citando estiver fora dos limites do tribunal, será enviado ao concílio ou
tribunal competente carta precatória, para que ele possa ser ouvido pelo tribunal em
cujos limites se encontra.
Art. 88. O Presidente do concílio ou tribunal deprecado mandará autuar e cumprir-se a
carta precatória e a devolverá assim que estiver cumprida.
Art. 89. Se o acusado se furtar à citação, o processo seguirá os trâmites legais, conforme
o art. 103, alínea “c”.
Art. 90. Se o citando não tiver paradeiro conhecido, será feita a citação por edital e afixado
e publicado em lugar conveniente pelo prazo de vinte dias a contar da sua afixação.
Parágrafo único. Decorrido o prazo a citação será tida como feita.
Art. 91. O edital conterá:
a) a expressão “Edital de citação de Fulano pelo prazo de vinte dias”;
b) o nome do Presidente do tribunal;
c) a expressão “Faz saber a Fulano (qualificação) que está sendo chamado por este
edital para comparecer no dia, hora e lugar, a fim de ser interrogado, defenderse e acompanhar até final o processo sob pena de ser julgado à revelia”;
d) nome do queixoso ou denunciante;
e) local, data, assinatura do Secretário e do Presidente do tribunal.
Parágrafo único. Será tirado em três vias, sendo uma para os autos, outra para ser
afixada e outra para ser publicada no órgão oficial da Igreja Presbiteriana do
Brasil.
Seção 8ª - Da Intimação:
Art. 92. A intimação é a ciência dada a alguém de decisão proferida no processo e que
interessa ao intimando.
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Parágrafo único. A intimação será feita verbalmente pelo Secretário ao intimando,
devendo ser certificada nos autos.
Art. 93. A intimação deverá ser feita por ordem escrita que terá as características do
mandado de citação, feitas as indispensáveis modificações.
Seção 9ª - Da Sentença ou Acórdão:
Art. 94. A sentença ou acórdão conterá:
a) os nomes das partes;
b) a exposição sucinta da acusação e da defesa;
c) indicação dos motivos de fato e de direito em que se funda a decisão;
d) a pena aplicada, indicando as agravantes e atenuantes;
e) local, data, assinatura dos membros do tribunal que tomaram parte na decisão.
§ 1º. A sentença será escrita pelo relator, que assinará logo abaixo do Presidente, e
os juízes deverão apresentar à sua assinatura a expressão "vencido", quando
seu voto não for vencedor.
§ 2º. O juiz com voto vencido, se quiser, poderá, em seguida à expressão "vencido",
dar as razões do seu voto.
§ 3º. Quando o juiz relator for voto vencido, o acórdão será lavrado por um juiz com
voto vencedor, designado pelo Presidente.
Art. 95. A decisão absolverá o acusado mencionando a causa desde que reconheça:
a) estar provada a inexistência do fato;
b) não haver prova da existência do fato;
c) não constituir o fato uma falta;
d) não existir prova de ter o acusado concorrido para o fato;
e) existir circunstância que exclua a responsabilidade do acusado.
Art. 96. A sentença dada em audiência será logo publicada; no caso contrário, será
colocada em mãos do Secretário que providenciará a intimação das partes.
Seção 10ª - Do Processo Sumaríssimo Perante Conselho:
Art. 97. O Conselho convidará o membro ou oficial da igreja a comparecer à reunião
designada para tratar do fato.
Art. 98. No dia e hora designados, perante o Conselho, o acusado fará suas declarações a
respeito da acusação que lhe é imputada, devendo ser interrogado pelos membros do
Conselho, a fim de elucidar as declarações feitas.
Art. 99. Será assegurado ao acusado o direito de defender-se e de pedir investigações
sobre fatos que não estejam bem esclarecidos.
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Art. 100. Findas as investigações, e não havendo novas alegações o Conselho julgará o
caso imediatamente.
Art. 101. O Conselho registrará em suas atas, resumidamente, os passos dados neste
processo, bem como as declarações feitas perante ele, pelo acusado e pelas
testemunhas.
Art. 102. Não se conformando com a disciplina aplicada, o condenado apelará da decisão
do Conselho para o plenário do Presbitério.
Seção 11ª - Do Processo Sumário:
Art. 103. O processo sumário terá lugar quando:
a) o acusado, comparecendo, confessar a falta;
b) comparecendo, recusar defender-se;
c) não comparecer depois de citado, e a falta que lhe foi imputada não depender de
prova testemunhal;
d) o concílio ou tribunal não puder citar o acusado por ter o mesmo se ocultado,
dirigindo-se para lugar ignorado, depois de cumprido o que estabelece o art. 89;
e) o acusado, sem justo motivo, recusar-se a prestar depoimento.
Art. 104. Na audiência, o relator lerá o seu parecer; a acusação e, depois, a defesa, se
presentes, falarão por dez minutos cada uma. A seguir o relator dará o seu voto, bem
como os demais juízes, votando pela ordem de idade, a começar dos mais moços.
Art. 105. O Presidente, apurados os votos, dará o resultado.
Parágrafo único. Quando houver empate na votação o Presidente votará. Se acontecer
que o Presidente esteja impedido de votar, o empate significará decisão
favorável ao acusado.
Art. 106. A decisão escrita, ou acórdão, deverá ser proclamada na mesma audiência,
dando-se ciência às partes.
Seção 12 - Do Processo Ordinário:
Art. 107. O processo será ordinário quando:
a) haja contestação;
b) considere o tribunal, mesmo sem contestação, indispensável à verdade;
c) for denunciado qualquer concílio, tribunal ou ministro.
Parágrafo único - Quando o acusado for ministro e a falta for por ele confessada,
poderá ser aplicado ao processo rito sumário, na forma do previsto na seção 11ª
deste capítulo.
Art. 108. O acusado será interrogado, serão inquiridas as testemunhas de acusação e de
defesa; no prazo de três dias, a acusação poderá requerer as diligências que entender
e, a seguir, a defesa terá três dias para o mesmo fim.
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Art. 109. Reunido o tribunal, decidirá sobre as diligências requeridas deferindo-as ou não,
podendo também determinar as que entender.
Art. 110. Cumpridas as diligências, o Presidente concederá, primeiramente, à acusação, e
logo a seguir à defesa, o prazo de cinco dias para serem apresentadas as alegações
finais.
Art. 111. Com alegações finais ou sem elas, os autos irão ao Presidente que os despachará
ao relator para apresentar dentro de cinco dias o relatório do processo.
Art. 112. Findo o prazo, o Presidente convocará o tribunal para julgamento designando
dia, hora e local, e, na audiência, serão observadas as disposições do julgamento do
processo sumário.

CAPÍTULO VII: DOS RECURSOS EM GERAL
Seção 1ª - Natureza dos Recursos:
Art. 113. Pelo recurso, o vencido provoca um novo exame da causa no tribunal que
proferiu a decisão, ou na instância superior.
Art. 114. Os recursos admitidos são:
a) apelação;
b) revisão;
c) recurso extraordinário.
Seção 2ª - Da Apelação:
Art. 115. A apelação é o recurso interposto de uma sentença para a instância
imediatamente superior.
Art. 116. Caberá apelação da sentença que absolver ou condenar o acusado ou anular o
processo.
Parágrafo único. A apelação não terá efeito suspensivo.
Art. 117. Interposta a apelação no prazo de cinco dias da intimação da sentença, o apelante
e o apelado terão sucessivamente cinco dias para arrazoar. Findos os prazos, com
razões ou sem elas, os autos serão remetidos à superior instância dentro de cinco dias
por despacho do Presidente.
Art. 118. Recebidos os autos na instância superior, o seu Presidente nomeará um relator
para, no prazo de cinco dias, examinar os autos fazendo um relatório escrito nos
autos.
Art. 119. Voltando os autos ao Presidente, este designará dia e hora para audiência de
julgamento, intimadas as partes ou seus procuradores por meio de carta, com "ciente"
das partes.
Art. 120. Na audiência do julgamento, apregoadas as partes, o Presidente dará a palavra
ao relator, que lerá o relatório. Se o apelante e o apelado, ou um deles, estiverem
presentes, ser-lhe-á dada a palavra sucessivamente e por dez minutos. A seguir
votarão o relator, e os demais juízes , obedecida a ordem de idade a começar dos mais
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moços, podendo cada um justificar o seu voto ou limitar-se a acompanhar o voto já
dado por outro juiz.
Art. 121. Quando somente o acusado tenha apelado, a pena não poderá ser aumentada.
Art. 122. Quando houver empate de votação, o Presidente votará para desempatar,
conforme entender.
Parágrafo único. No caso de empate, se o Presidente for impedido de votar, a decisão
será favorável ao acusado.
Art. 123. Se o voto do relator for vencido, escreverá o acórdão um juiz com voto vencedor,
designado pelo Presidente.
Art. 124. A decisão do tribunal poderá confirmar ou reformar, no todo ou em parte, a
sentença apelada.
Seção 3ª - Da Revisão:
Art. 125. Revisão é o recurso em que o vencido pede seja a sua causa submetida a novo
julgamento pelo tribunal que proferiu a sentença.
Parágrafo único. Tem direito a requerer revisão do processo o vencido, se, após o
julgamento, apresentar novos elementos que possam modificar a sentença.
Art. 126. Admitida a revisão do processo, deve, o tribunal fazê-la dentro de trinta dias; se
não puder realizá-la nesse prazo, por motivos muito excepcionais, apresentará as
razões ao recorrente.
Seção 4ª - Do Recurso Extraordinário:
Art. 127. Recurso extraordinário é o pronunciamento do tribunal do Supremo Concílio
sobre decisão dos tribunais nos seguintes casos:
a) quando as decisões deixarem de cumprir no processo, leis ou resoluções tomadas
pelo Supremo Concílio, ou as contrariarem;
b) quando forem divergentes as resoluções do tribunal, ou questionável a
jurisprudência.
Art. 128. Apresentado o pedido de recurso extraordinário dirigido ao tribunal do Supremo
Concílio, o Presidente mandará autuar o pedido e requisitar o processo ou os
processos que lhe derem lugar, se verificar que o mesmo está devidamente instruído
e convocará o tribunal.
Parágrafo único. Se o pedido não estiver instruído e a matéria não constituir assunto
para recurso extraordinário, o Presidente mandará arquivar o processo.
Art. 129. Reunido o tribunal, este receberá o pedido e o processo e designará um relator
para acompanhar o processo e relatá-lo.
Art. 130. Apresentado o parecer escrito do relator nos autos, o Presidente designará local,
dia e hora para o julgamento e convocará novamente o tribunal.
Art. 131. Na audiência do julgamento, proceder-se-á do seguinte modo:
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a) abertos os trabalhos com oração, o Presidente dará a palavra ao relator para ler o
seu parecer;
b) a seguir dará a palavra ao requerente para fazer alegações que entender dentro de
dez minutos;
c) depois votarão o relator e os juízes, aplicando-se as demais disposições do
julgamento da apelação.
Art. 132. A decisão do tribunal será comunicada ao tribunal prolator da sentença
recorrida.

CAPÍTULO VIII: DA EXECUÇÃO
Art. 133. As penas serão executadas pelo concílio de acordo com os arts. 14 e 15.
§ 1º. A aplicação da pena a ministro e oficiais e a membros da igreja, será anotada na
secretaria do concílio respectivo
§ 2º. No caso de deposição, esta será também comunicada aos concílios superiores e
suas secretarias executivas.

CAPÍTULO IX: RESTAURAÇÃO
Art. 134. Todo faltoso terá direito à restauração mediante prova de arrependimento, e nos
seguintes termos:
a) no caso de lhes ter sido aplicada penalidade com prazo determinado, o concílio,
ao termo deste, chamará o disciplinado e apreciará as provas de seu
arrependimento;
b) no caso de afastamento por tempo indefinido, ou de exclusão, cumpre ao faltoso
apresentar ao concílio o seu pedido de restauração;
c) o presbítero ou diácono deposto só voltará ao cargo se for novamente eleito;
d) a restauração de ministro será gradativa: admissão à Santa Ceia, licença para
pregar e, finalmente, reintegração no Ministério.
Parágrafo único. No caso de afastamento por tempo determinado, em que o faltoso
não tiver dado prova suficiente de arrependimento o tribunal poderá reformar
a sentença, aumentando a pena.
Art. 135. Este Código de Disciplina é Lei Constitucional da Igreja Presbiteriana do Brasil,
só reformável nos mesmos trâmites da Constituição.
E, assim, pela autoridade com que fomos investidos, ordenamos que este Código de
Disciplina seja divulgado e fielmente cumprido em todo o território da Igreja
Presbiteriana do Brasil.
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PRINCÍPIOS DE LITURGIA
PREÂMBULO
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, nós, legítimos representantes da Igreja
Presbiteriana do Brasil, reunidos em Supremo Concílio, no ano de 1951, investidos de
toda autoridade para cumprir as determinações das legislaturas de 1946 e de 1950,
depositando a nossa confiança inteiramente na direção, unção e iluminação do Espírito
de Deus, e tendo em vista a conversão das almas, a santificação dos crentes e a edificação
da igreja, decretamos e promulgamos, para glória de Deus, os seguintes Princípios de
Liturgia.

CAPÍTULO I: O DIA DO SENHOR
Art. 1º. É dever de todos os homens lembrar-se do Dia do Senhor (Domingo) e prepararse com antecedência para guardá-lo. Todos os negócios temporais devem ser postos
de parte e ordenados de tal sorte que não os impeçam de santificar o Domingo pelo
modo requerido nas Sagradas Escrituras.
Art. 2º. Deve-se consagrar esse dia inteiramente ao Senhor, empregando-o em exercícios
espirituais, públicos e particulares. É necessário, portanto, que haja, em todo esse dia,
santo repouso de todos os trabalhos que não sejam de absoluta necessidade, abstenção
de todas as recreações e outras coisas que, lícitas em outros dias, são impróprias do
Dia do Senhor.
Art. 3º. Os crentes, como indivíduos ou famílias, devem ordenar de tal sorte seus negócios
ou trabalhos que não sejam impedidos de santificar convenientemente o Domingo e
tomar parte no culto público.
Art. 4º. Conselhos e pastores devem mostrar-se atentos e zelar cuidadosamente para que
o Dia do Senhor seja santificado pelo indivíduo, pela família e pela comunidade.

CAPÍTULO II: O TEMPLO
Art. 5º. O Templo é a Casa de Deus dedicada exclusivamente ao culto. É a Casa de Oração
para todas as gentes, segundo define Nosso Senhor Jesus Cristo.
Parágrafo único. Importa que o Templo ou salão de cultos seja usado exclusivamente
para esse fim, salvo casos especiais, a juízo do Conselho.
Art. 6º. A construção do Templo deve obedecer a estilo religioso, adaptado ao culto
evangélico, em que predominem linhas austeras e singelas.

CAPÍTULO III: CULTO PÚBLICO
Art. 7º. O culto público é um ato religioso, através do qual o povo de Deus adora o
Senhor, entrando em comunhão com ele, fazendo-lhe confissão de pecados e
buscando, pela mediação de Jesus Cristo, o perdão, a santificação da vida e o
crescimento espiritual. É ocasião oportuna para proclamação da mensagem redentora
do Evangelho de Cristo e para doutrinação e congraçamento dos crentes.
Art. 8º. O culto público consta ordinariamente de leitura da Palavra de Deus, pregação,
cânticos sagrados, orações e ofertas. A ministração dos sacramentos, quando
realizada no culto público, faz parte dele.
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Parágrafo único. Não se realizarão cultos em memória de pessoas falecidas.

CAPÍTULO IV: CULTO INDIVIDUAL E DOMÉSTICO
Art. 9º. No culto individual o crente entra em íntima comunhão pessoal com Deus.
Art. 10. Culto doméstico é o ato pelo qual os membros de uma família crente se reúnem
diariamente, em hora apropriada, para leitura da Palavra de Deus, meditação, oração
e cânticos de louvor.

CAPÍTULO V: BATISMO DE CRIANÇAS
Art. 11. Os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil devem apresentar seus filhos para
o batismo, não devendo negligenciar essa ordenança.
§ 1º. No ato do batismo os pais assumirão a responsabilidade de dar aos filhos a
instrução que puderem e zelar pela sua boa formação espiritual, bem como
fazê-los conhecer a Bíblia e a doutrina presbiteriana como está expressa nos
Símbolos de Fé.
§ 2º. A criança será apresentada por seus pais ou por um deles, no impedimento do
outro, com a declaração formal de que desejam consagrá-la a Deus pelo
batismo.§ 3º. Os menores poderão ser apresentados para o batismo por seus
pais adotivos, tutores, ou outras pessoas crentes, responsáveis por sua criação.
§ 4º. Nenhuma outra pessoa poderá acompanhar os pais ou responsáveis no ato do
batismo das crianças a título de padrinho ou mesmo de simples testemunha.

CAPÍTULO VI: PROFISSÃO DE FÉ E ADMISSÃO
À PLENA COMUNHÃO COM A IGREJA
Art. 12. Todo aquele que tiver de ser admitido a fazer a sua profissão de fé será
previamente examinado em sua fé em Cristo, em seus conhecimentos da Palavra de
Deus e em sua experiência religiosa e, sendo satisfatório este exame, fará a pública
profissão de sua fé, sempre que possível em presença da congregação, sendo em
seguida batizado, quando não tenha antes recebido o batismo evangélico.

CAPÍTULO VII: ADMINISTRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR
Art. 13. A Santa Comunhão ou Ceia do Senhor deve ser celebrada com frequência e
compete ao Conselho, ou ministro, tratando-se de congregação, decidir quanto às
ocasiões em que deve ser administrada, para maior proveito e edificação dos crentes.
Art. 14. O Conselho deve cuidar de que os membros professos da igreja não se ausentem
da Mesa do Senhor e velar para que não participem dela os que se encontrarem sob
disciplina.
Art. 15. Os presbíteros auxiliarão o ministro na distribuição dos elementos.
Parágrafo único. Na falta ou impedimento de presbíteros, o ministro poderá convidar
diáconos ou membros da igreja, de reconhecida piedade, para auxiliar na
distribuição dos elementos.
Art. 16. Poderão ser convidados a participar da Ceia do Senhor os membros, em plena
comunhão, de quaisquer igrejas evangélicas.
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Art. 17. Os elementos da Santa Ceia são pão e vinho, devendo o Conselho zelar pela boa
qualidade desses elementos.

CAPÍTULO VIII: BÊNÇÃO MATRIMONIAL
Art. 18. Sobre o casamento realizado segundo as leis do país e a Palavra de Deus, o
ministro, quando solicitado, invocará as bênçãos do Senhor.
Art. 19. Para que se realize a cerimônia da impetração da bênção é imprescindível que o
ministro celebrante tenha prova de que o casamento foi celebrado de acordo com os
trâmites legais.
Art. 20. Nos termos das leis do país, cumpridas pelos nubentes as formalidades legais, o
ministro celebrará o casamento religioso com efeito civil, de acordo com a liturgia
da igreja.

CAPÍTULO IX: VISITAÇÃO AOS ENFERMOS
Art. 21. Os crentes enfermos devem ser visitados pelo pastor e pelos oficiais, que os
confortarão e instruirão com a leitura de textos bíblicos, cânticos de hinos e oração.
Parágrafo único. A obrigação de visitar os enfermos só se torna formal quando o
crente pedir a visita.

CAPÍTULO X: FUNERAIS
Art. 22. O corpo humano, mesmo após a morte, deve ser tratado com respeito e decência.
Art. 23. Chegada a hora marcada para o funeral, o corpo será levado com decência para
o cemitério e sepultado. Durante essas ocasiões solenes, todos os presentes devem
portar-se com gravidade. O oficiante deverá exortá-los a considerar a fragilidade
desta vida e a importância de estarem preparados para a morte e para a eternidade.

CAPÍTULO XI: JEJUM E AÇÕES DE GRAÇAS
Art. 24. Sem o propósito de santificar de maneira particular qualquer outro dia que não
seja o Dia do Senhor, em casos muito excepcionais de calamidades públicas, como
guerras, epidemias, terremotos, etc., é recomendável a observância de dia de jejum
ou, cessadas tais calamidades, de ações de graças.
Art. 25. Os jejuns e ações de graças poderão ser observados pelo indivíduo ou família,
igrejas ou concílios.

CAPÍTULO XII: ORDENAÇÃO E INSTALAÇÃO
DE PRESBÍTEROS E DIÁCONOS
Art. 26. Quando a igreja eleger alguém para o ofício de presbítero ou diácono, deverá o
Conselho, julgadas a idoneidade do eleito para o cargo e a regularidade da eleição,
fixar dia, hora e local para a ordenação e investidura.
Art. 27. Em reunião pública, o Presidente do Conselho ou o ministro que suas vezes fizer,
realizará a cerimônia solenemente, com leitura da Palavra de Deus, oração e
imposição de mãos dos membros do Conselho sobre o ordenando, cabendo-lhe
também, em momento oportuno, fazer uma exposição clara e concisa da natureza do
ofício, sua dignidade, privilégios e deveres.
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Art. 28. Os presbíteros e diáconos assumirão compromisso na reafirmação de sua crença
nas Sagradas Escrituras como a Palavra de Deus e na lealdade à Confissão de Fé, aos
Catecismos e à Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil.
Art. 29. Prometerão cumprir com zelo e fidelidade o seu ofício e também manter e
promover a paz, unidade, edificação e pureza da igreja.
Art. 30. A igreja comprometer-se-á a reconhecer o oficial eleito e prometerá, diante de
Deus, tributar-lhe o respeito e a obediência a que tem direito, de acordo com as
Escrituras Sagradas.
§ 1º. Após a ordenação, os membros do Conselho darão ao recém-ordenado a destra
de fraternidade e, em seguida, o Presidente o declarará solenemente ordenado
e investido no ofício para que foi eleito.
§ 2º. Quando o presbítero ou diácono for reeleito ou vier de outra Igreja Presbiteriana,
omitir-se-á a cerimônia de ordenação.

CAPÍTULO XIII: LICENCIATURA DE
CANDIDATOS AO SANTO MINISTÉRIO
Art. 31. Os presbitérios licenciarão candidatos para pregarem o Evangelho a fim de que,
depois de provados suficientemente os seus dons e receberem da igreja bom
testemunho, os ordenem, em tempo devido, para o sagrado ofício.
Parágrafo único. A solenidade da licenciatura realizar-se-á em culto público,
cumpridas as determinações constitucionais (C. I. cap. VII, seção 4ª).

CAPÍTULO XIV: ORDENAÇÃO DE MINISTROS
Art. 32. O Presbitério, depois de julgar suficientes as provas apresentadas por licenciados
à prédica do Santo Evangelho, determinará dia, hora e local para a ordenação solene
ao Santo Ministério da Palavra e aos privilégios desse ofício.
Parágrafo único. Deverá o Presbitério realizar a cerimônia em sessão pública; poderá,
todavia, quando as circunstâncias o exigirem, nomear para o caso uma
comissão especial.
Art. 33. O novo ministro, por ocasião da cerimônia de ordenação, reafirmará sua crença
nas Escrituras Sagradas como a Palavra de Deus, bem como a sua lealdade à
Confissão de Fé, aos Catecismos e à Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil.
Prometerá também cumprir com zelo e fidelidade o seu ofício, manter e promover a
paz, unidade, edificação e pureza da igreja.
Parágrafo único. Cumpridas as determinações deste artigo, o Presbitério passará à
cerimônia de ordenação, com a imposição das mãos.
Art. 34. Após a ordenação, os membros do Presbitério darão ao recém-ordenado a destra
de fraternidade e em seguida o Presidente o declarará solenemente ordenado e
investido no ofício sagrado.
Art. 35. Em momento oportuno, após a declaração supra, o ministro designado pelo
concílio fará uma parênese ao novo ministro.
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Art. 36. Se for conveniente e oportuno, o Presidente ou ministro por ele designado poderá
dirigir à igreja uma exortação fraternal no sentido de aumentar o amor, o respeito e a
honra ao Ministério da Palavra.

CAPÍTULO XV: POSSE E INSTALAÇÃO DE PASTORES
Art. 37. Quando o ministro tiver de ser instalado como Pastor Efetivo de uma igreja, o
Presbitério designará dia, hora e local para a cerimônia em culto público.
Art. 38. Quando o pastor de uma igreja for reeleito para novo exercício, o Conselho
enviará ao Presbitério a ata de eleição e o pedido de renovação dos laços pastorais
entre o eleito e a igreja. O Presbitério, se não tiver objeções, deferirá o pedido.
Parágrafo único. Recebida a comunicação favorável, o Conselho determinará
imediatamente a leitura do documento, do púlpito, em dia de culto público,
registrará em ata o seu inteiro teor e isto iniciará o novo exercício do reeleito.

CAPÍTULO XVI: ORGANIZAÇÃO DA IGREJA LOCAL
Art. 39. A iniciativa de organizar qualquer comunidade de cristãos em igreja pode ser
tomada ou pela comunidade, que se dirigirá ao Presbitério por meio de seu pastor ou
Conselho, ou pelo próprio Presbitério, quando este julgar conveniente aos interesses
daquela comunidade e do Reino de Deus.
Parágrafo único. Deferido o requerimento, o Presbitério designará uma comissão
organizadora.
Art. 40. No dia, hora e local previamente fixados e com o conhecimento dos interessados,
reunir-se-á a Comissão em sessão regular, elegerá Secretário e passará ao exame das
cartas de transferência que lhe forem apresentadas, e ao dos candidatos que desejarem
e devam ser recebidos por profissão de fé ou adesão.
Parágrafo único. A comissão arrolará os membros admitidos e organizará a lista dos
membros não comungantes recebidos registrando em ata todos os dados
necessários a eles referentes. Fixará dia, hora e local para recepção dos que
tenham de ser ainda admitidos. Fará o programa dos exercícios para
organização solene da nova comunidade e encerrará a sessão com oração.
Art. 41. No dia, hora e local fixados, a comissão reunir-se-á novamente e, depois da
abertura dos trabalhos com oração, leitura e aprovação da ata anterior, passará à
solenidade da organização, conforme o programa.
Parágrafo único. Dadas as instruções necessárias, referentes aos deveres de uma
igreja e, declarados todos os passos até então seguidos para a organização da
nova entidade eclesiástica, o ministro que presidir ao culto convidará os
membros da nova comunidade a assumirem, diante de Deus, o compromisso
de praxe.
Art. 42. Cabe à comissão, ainda, providenciar para que sejam eleitos, ordenados e
instalados oficiais, pelos trâmites próprios, organizando, também, o livro de atas da
nova comunidade e os seus róis.
Parágrafo único. No livro de atas, a comissão fará o histórico da nova organização
desde o seu início, copiará as atas aprovadas e encerrará os trabalhos,
entregando a nova igreja ao pastor designado pelo Presbitério.
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Art. 43. Em casos excepcionais e quando as circunstâncias o exigirem, pode o Presbitério,
em vez de nomear uma comissão, designar um de seus ministros para organizar a
nova comunidade.

CAPÍTULO XVII: DISPOSIÇÃO GERAL
Art. 44. Estes Princípios de Liturgia são Lei Constitucional da Igreja Presbiteriana do
Brasil, só reformável nos mesmos trâmites da Constituição.
E, assim, pela autoridade que recebemos, determinamos que estes Princípios de Liturgia
sejam divulgados e fielmente cumpridos em todo o território da Igreja Presbiteriana do
Brasil.
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ESTATUTOS DA IGREJA PRESBITERIANA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Alterado em 18 de agosto de 2013

CAPÍTULO I. DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINS E DURAÇÃO
Art. 1º. A Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto é uma sociedade religiosa constituída
de crentes em Nosso Senhor Jesus Cristo, com sede na Rua Prudente de Moraes 2664,
Boa Vista, São José do Rio Preto, SP, e foro civil em São José do Rio Preto, SP,
organizada de conformidade com a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, tem
por fim prestar culto a Deus, em espírito e verdade, pregar o Evangelho, batizar os
conversos, seus filhos e menores sob sua guarda e ensinar os fiéis a guardar a doutrina e
prática das Escrituras do Antigo e Novo Testamentos, na sua pureza e integridade, bem
como promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e o crescimento de seus
membros na graça e no conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Parágrafo único. A igreja funciona por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II. DA ADMINISTRAÇÃO CIVIL E DA REPRESENTAÇÃO
Art. 2º. A administração civil da igreja compete ao Conselho, que se compõe de pastor,
ou pastores, e dos presbíteros.
§ 1º. O Conselho, quando julgar conveniente, poderá consultar os diáconos sobre
questões administrativas, ou incluí-los pelo tempo que julgar necessário, na
administração civil.
§ 2º. A administração civil só poderá reunir-se e deliberar estando presente a maioria
dos seus membros e nesse número a maioria dos presbíteros.
§ 3º. Será ilegal qualquer reunião do Conselho, sem convocação pública ou individual
de todos os membros, com tempo bastante para o comparecimento.
§ 4º. O Conselho elegerá anualmente um Vice-Presidente, um ou mais Secretários e
um Tesoureiro, sendo este de preferência oficial da igreja.
Art. 3º. A presidência do Conselho compete ao pastor; se a igreja tiver mais de um pastor,
exercerão eles a presidência alternadamente, salvo outro entendimento. Parágrafo
único. O presidente ou o seu substituto em exercício representará a igreja ativa,
passiva, judicial e extrajudicialmente.

CAPÍTULO III. DA ASSEMBLEIA
Art. 4º. A assembleia geral constará de todos os membros da igreja em plena comunhão
e se reunirá, ordinariamente, ao menos uma vez por ano e, extraordinariamente,
quando convocada pelo Conselho.
§ 1º. A assembleia se reunirá ordinariamente para:
a)

ouvir, para informação, o relatório do movimento da igreja no ano anterior
e tomar conhecimento do orçamento para o ano em curso;
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b)

pronunciar-se sobre questões orçamentárias e administrativas, quando isto
lhe for solicitado pelo Conselho;

c)

eleger, anualmente, um Secretário de atas.

§ 2º. A assembleia se reunirá extraordinariamente para:
a)

eleger pastores e oficiais da igreja;

b)

pedir exoneração deles ou opinar a respeito, quando solicitada pelo
Conselho;

c)

aprovar os seus estatutos e deliberar quanto à sua constituição em pessoa
jurídica;

d)

adquirir, permutar, alienar, gravar de ônus real, dar em pagamento imóvel
de sua propriedade e aceitar doações ou legados onerosos ou não, mediante
parecer prévio do Conselho e, se este julgar conveniente, também do
respectivo Presbitério;

e)

conferir a dignidade de Pastor Emérito, Presbítero e Diácono Eméritos.

§ 3º. Para tratar dos assuntos a que se referem as alíneas “b” do parágrafo 1º, “c” e
“d” do parágrafo 2º, a assembleia deverá constituir-se de membros civilmente
capazes.
Art. 5º. A reunião ordinária da assembleia se fará sempre em primeira convocação, seja
qual for o número de membros presentes.
Art. 6º. A reunião extraordinária da assembleia deverá ser convocada com antecedência
de pelo menos oito dias e só poderá funcionar com a presença mínima de membros
em número correspondente a um terço dos residentes na sede. Parágrafo único. Em
segunda convocação a reunião extraordinária da assembleia se realizará, com
qualquer número de presentes, oito dias depois, no mínimo.
Art. 7º. A presidência da assembleia da igreja cabe ao pastor e na ausência ou
impedimento deste ao Pastor Auxiliar ou ao Vice-Presidente do Conselho, caso a
igreja não tenha Pastor Auxiliar.

CAPÍTULO IV. DOS BENS E DOS RENDIMENTOS E SUA APLICAÇÃO
Art. 8º. São bens da igreja ofertas, dízimos, doações, legados, bens móveis ou imóveis,
títulos, apólices, juros e quaisquer outras rendas permitidas por lei. Parágrafo único.
Os rendimentos serão aplicados na manutenção dos serviços religiosos e no que for
necessário ao cumprimento dos fins da igreja.
Art. 9º. Os membros da igreja respondem com os bens desta e não individual ou
subsidiariamente, pelas obrigações por ela contraídas.
Art. 10º. O Tesoureiro da igreja responde com seus bens, havidos e por haver, pelas
importâncias sob sua responsabilidade.
§ 1º. O Tesoureiro receberá semanalmente da Junta Diaconal os dízimos e ofertas
recebidos, juntamente com comprovante de arrecadação sem rasura e assinado
por dois diáconos.
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§ 2º. O Tesoureiro receberá mensalmente da Junta Diaconal a lista dos dizimistas da
igreja, para controle e supervisão do Conselho.
§ 3º. O Tesoureiro administrará as importâncias sob sua guarda devendo depositá-las
em casa bancária da escolha do Conselho.
§ 4º. As contas bancárias serão movimentadas com a assinatura do Presidente e do
Tesoureiro.
§ 5º. Os pagamentos serão feitos com cheque ou por meios eletrônicos, de acordo
com as especificidades de cada operação.

CAPÍTULO V. DA COMISSÃO DE EXAME DE CONTAS
Art. 11º. O Conselho nomeará, anualmente, uma comissão de exame de contas da
tesouraria, composta de três pessoas.
§ 1º. A escolha poderá recair sobre quaisquer membros da igreja.
§ 2º. Compete à comissão de exame de contas da tesouraria:
a)

Examinar o balancete mensal da tesouraria, dos documentos probatórios das
despesas realizadas e das aplicações e movimentações dos recursos
financeiros;

b)

examinar a correta aplicação dos recursos da igreja, com base no orçamento
aprovado pelo Conselho e apresentado em sua assembleia ordinária;

c)

emitir relatório sobre as contas apresentadas pelo Tesoureiro e o
cumprimento do orçamento anual.

§ 3º. O Tesoureiro fornecerá a essa comissão, mensalmente e ainda no fim de cada
exercício, um balancete da tesouraria, acompanhado de todos os livros e
comprovantes, inclusive de contas bancárias.
§ 4º. Após o exame das contas, a comissão apresentará previamente ao Tesoureiro
uma minuta do parecer por ela elaborado, quando este contiver ressalvas,
solicitando os esclarecimentos necessários ao exame das contas e à elaboração
de seu relatório.
§ 5º. A comissão de exame de contas prestará relatório ao Conselho mensalmente e
ainda um relatório geral do exercício findo, os quais deverão vir acompanhados
dos balancetes da tesouraria.
§ 6º. Nos relatórios da comissão devem constar as seguintes informações:
a)

Contas a que se referem;

b)

parecer conclusivo relativo ao balancete e aos documentos probatórios dos
atos de gestão financeira da igreja;

c)

eventuais ressalvas;

d)

data e assinaturas dos membros.
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§ 7º. As congregações enviarão mensalmente relatórios de receitas, despesas, saldos
e lista de dizimistas. As receitas de cada congregação, a critério do Conselho,
poderão ser usadas para o trabalho das mesmas.

CAPÍTULO VI. DO PATRIMÔNIO EM CASO DE CISMA OU DISSOLUÇÃO
Art. 12º. A igreja poderá extinguir-se na forma da legislação em vigor, por determinação
do Presbitério a que se subordina.
§ 1º. No caso de dissolução da igreja, liquidado o passivo, os bens remanescentes
passarão a pertencer ao Presbitério sob cuja jurisdição estiver.
§ 2º. No caso de cisma ou cisão, os bens da igreja passarão a pertencer à parte fiel à
Igreja Presbiteriana do Brasil; e sendo total o cisma, reverterão os bens ao
Presbitério a que estiver jurisdicionada.

CAPÍTULO VII. DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13º. Estes Estatutos são reformáveis mediante proposta estudada pelo Conselho,
aprovada em primeiro turno por uma assembleia geral convocada especialmente para
o fim, aprovada em segundo turno pelo Presbitério a que se subordina esta igreja, e
em terceiro turno, de sanção, por nova assembleia geral da igreja.
Art. 14º. São nulas de pleno direito quaisquer disposições, que, no todo ou em parte,
implícita ou expressamente, contrariarem ou ferirem a Constituição da Igreja
Presbiteriana do Brasil.
São José do Rio Preto, SP, 18 de agosto de 2013.
Assinaram: Rev. Misael Batista do Nascimento. Presb. Alceu Moreira da Silva. Rev. Maurílio Lira Teixeira. Rev.
Willy Alberto Ascencio Espinoza. Rev. Renato Ribeiro de Oliveira. Presb. Milton Flávio Moura. Presb. Rogério
Soriani Sócio. Presb. Julio Cesar Nunes. Presb. Antônio Cabrera Mano Filho. Presb. José Francisco Gandolfi. Presb.
Moysés Prisco dos Santos. Presb. Paulo Cesar Machado Gomes. Presb. Paulo de Carvalho.
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REGIMENTO INTERNO DA JUNTA DIACONAL
DEFINIÇÃO
Art. 1º. A Junta Diaconal constituída de todos os diáconos da igreja (CI, art. 83, alínea
“g”) coordena as funções estabelecidas na CI, art. 53 e rege-se pelo presente
regimento (CI, art. 58).

FINALIDADE
Art. 2º. Compete à Junta Diaconal coletivamente e aos diáconos individualmente:
a) tomar conhecimento da existência de necessitados principalmente entre os
membros da igreja, visitá-los, instruí-los e confortá-los espiritualmente, bem
como auxiliá-los nas suas necessidades dentro das possibilidades da igreja,
examinando cautelosamente a fim de verificar a real existência das
necessidades alegadas;
b) dispor para esses fins dos recursos votados pelo Conselho e das ofertas especiais.
Determinar no início de cada ano a quantia máxima que o diácono poderá
aplicar individualmente, por mês, no socorro urgente do necessitado;
c) examinar os casos de pretensões a lugares gratuitos em hospitais e orfanatos
recomendando ou não a assistência pretendida;
d) tomar conhecimento da existência de enfermos, entre membros e aderentes da
igreja, visitá-los e confortá-los em caso de necessidade;
e) comunicar aos presbíteros e ao pastor a existência e as condições dos enfermos;
f) manter em dia com meticuloso cuidado a lista e os endereços das pessoas que estão
recebendo auxílio da Junta;
g) recolher as ofertas dos membros e amigos da igreja, contá-las e encaminhá-las
imediata e diretamente à Tesouraria;
h) dar todo o apoio coletivo e assegurar o apoio individual dos diáconos aos planos
econômicos ou financeiros adotados pelo Conselho da igreja de modo que
sejam propagados com entusiasmo e realizados com toda a eficiência;
i) verificar se estão em ordem as coisas referentes ao culto como também os objetos
da Santa Ceia e do batismo e recolhimento das ofertas;
j) observar a ordem conveniente nos pátios e arredores do Templo, desde a rua até às
dependências internas;
l) evitar de modo absoluto que haja reuniões em outras salas ou palestras entre
membros da igreja ou simples assistentes, dentro do Templo ou nos pátios,
durante as horas de culto.

MÉTODOS
Art. 3º. A Junta Diaconal executará as suas funções de acordo com os seguintes
princípios:
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a) reunir-se-á uma vez por mês ou, no mínimo, de três em três meses, para ouvir a
leitura da ata de reunião anterior e relatório dos diáconos, estudar a situação da
obra diaconal, concertar planos, etc.;
b) a diretoria da Junta Diaconal compor-se-á de Presidente, Vice-Presidente e
Secretário, eleitos anualmente;
c) a Junta organizará escalas de diáconos para o recolhimento das ofertas e para os
demais serviços da sua competência;
d) estudar e sugerir ao Conselho planos de movimentos especiais, para reforço da
receita anual;
e) para os trabalhos fora do Templo como visitas, investigações dos necessitados,
etc., devem os diáconos, de preferência, ser enviados de dois a dois;
f) sempre que o ambiente o permitir os diáconos, nas visitas, deverão orar e ler
trechos da Palavra de Deus, como também instruir os crentes sobre o privilégio
da contribuição;
g) enviar trimestralmente ao Conselho relatório de suas visitas e outras atividades;
h) enviar anualmente o livro de atas e o relatório geral para apreciação e aprovação
do Conselho.
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Regulamento para Confecção de Atas dos Concílios da Igreja
Presbiteriana do Brasil
Atualizado em 2015.
CE-SC/IPB-2015 - DOC. CXV - Quanto
ao documento 181 - Oriundo do(a):
Comissão de Organização, Sistemas e Métodos - CSM - Ementa: Proposta de novo
regulamento para a confecção de Atas dos Concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil. A
CE-SC/IPB - 2015 Resolve: 1. Tomar conhecimento; 2. Aprovar o Novo Regulamento
para confecção de atas dos Concílios da IPB em seus termos, determinando que a
SE/SC/IPB encaminhe cópia do mesmo o mais breve possível; 3. Transcrever o
documento como segue:

INTRODUÇÃO
A resolução da Comissão Executiva da Igreja Presbiteriana do Brasil (CE/IPB) sobre o
Novo Regulamento para Confecção de Atas dos Concílios da IPB, cuja reunião se deu em
23 a 26 de março de 2015, está disponível na Ata da referida reunião e também foi
publicada na Edição Especial do jornal Brasil Presbiteriano de abril de 2015, que traz as
resoluções da CE/IPB – 2015.
No entanto, o texto disponível está em formato de Ata, o que dificulta a pesquisa, daí a
necessidade da presente formatação desse novo regulamento que visa facilitar a busca das
informações por parte de nossos concílios.
Cordialmente,
Espigão do Oeste, RO, junho de 2015.
Rev. Wagner Nogueira.
Secretário Executivo do Presbitério Sul de Rondônia.

I - DO REGULAMENTO E DOS OBJETIVOS
Art. 1º - Este regulamento visa à instrução quanto a confecção de atas e abrange todos os
Concílios da IPB.

II - DO LIVRO DE ATAS
Art. 2º - Os livros de atas dos concílios poderão ser confeccionados em meio digital ou
manuscrito.
§ 1º - O livro deverá trazer sobre a capa os seguintes títulos: ATAS - nome,
localidade, número do livro, data de abertura e encerramento e a sede do
Concílio.
§ 2º - O livro deverá ser rubricado em todas as folhas pelo presidente e pelo secretário
do Conselho ou secretário executivo em caso de Concílios superiores.
§ 3º - As atas serão rubricadas, nos termos do parágrafo anterior, por aqueles que
exerceram as funções naquela reunião.
Art. 3º - O livro deverá ser iniciado com competente TERMO DE ABERTURA no início
da primeira página numerada, firmada pelo presidente do Concílio, devendo ser
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encerrado, outrossim com o indispensável TERMO DE ENCERRAMENTO, no fim
da última página pautada.
§ 1º - A redação do TERMO DE ABERTURA seguirá o seguinte modelo:
Este livro, contendo (até 100) folhas eletronicamente numeradas e rubricadas, servirá
para o registro das atas do Concílio do (nome do Concílio), sendo este livro de
número (número do livro). Rev. (Presidente do Concílio), (Município e data).
(Assinatura do presidente com caneta azul ou preta).
§ 2º - A redação do TERMO DE ENCERRAMENTO seguirá o seguinte modelo:
Este livro, contendo (até 100) folhas eletronicamente numeradas e rubricadas, serviu
para o registro das atas do Concílio do (nome do Concílio), sendo este livro de
número (número do livro). (Presidente do Concílio), (Município e data). (Assinatura
do presidente com caneta azul ou preta) pelo presidente em exercício.
§ 3º - O TERMO DE ENCERRAMENTO deverá ser feito apenas quando do
encerramento do livro.
Art. 4º - Mediante justa razão, que será consignada em ata, é lícito ao Concílio trocar de
livro, arquivando o existente.

SEÇÃO I - DO LIVRO MANUSCRITO
Art. 5º - Este livro deverá ter os seguintes requisitos:
§ 1º - Ser de bom papel, bem encadernado, capa de papelão, coberto de pano, ou de
outro material resistente;
§ 2º - Ser pautado, numerado tipograficamente em cada página ou folha e marginado
em ambos os lados com três centímetros;
§ 3º - À margem externa da página devem ser registrados os assuntos da matéria
contida no trecho da ata imediatamente ao lado e, na margem interna, e sempre
que possível com tinta diferente, o número da página em que esteja registrada
a emenda e correção, referente ao trecho imediatamente ao lado, correção esta
que se encontrará no final da mesma ata, ou em atas posteriores.
§ 4 º - Cor do caracter: Deverá ser utilizada, preferencialmente, a cor preta ou azul
para a escrita.
§ 5º - Alinhamento: O texto deverá ser alinhado de maneira a ficar justificado entre
as margens.
§ 6º - Colunamento: O texto deverá ser composto por apenas uma coluna.
§ 7º - Fluxo do Texto: O texto de cada ata deverá iniciar- se na primeira linha da
página. O texto deverá ser composto de um único parágrafo. O texto de cada
ata deverá ocupar totalmente uma página. No caso do texto da ata, por si só,
não completar a página até a sua última linha, a(s) linha(s) restante(s), logo
após a assinatura do secretário, deverá(ão) ser inutilizada(s) com o uso de uma
linha sinuosa, repetido em sequência, sem espaços vazios.
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SEÇÃO II - DO LIVRO DIGITAL
Art. 6º - O livro digital deverá ter seu layout definido segundo as seguintes especificações:
§ 1º - TAMANHO DA FOLHA: Poderão ser utilizadas folhas de tamanho padrão do
mercado, tais como: Carta (216 x 279 mm), A4 34 (210 x 297 mm), Ofício
(216 x 315 mm). Não poderão ser utilizadas folhas com altura superior a 315
mm e largura inferior à 210 mm, devendo ser o tamanho escolhido o mesmo
até o encerramento do livro.
§ 2º - TIPO DA FOLHA: Poderão ser utilizadas folhas soltas ou contínuas. No caso
do uso de folhas contínuas, após a impressão, a remalina deverá ser destacada.
§ 3º - COR DO PAPEL: Poderão ser utilizadas quaisquer cores claras, tais como
branco, salmão, rosa, azul claro e demais cores de tom pastel. Não poderão ser
utilizadas cores berrantes, que dificultam a leitura e trazem cansaço aos olhos.
A cor branca, no entanto, é a recomendada, por possibilitar o maior contraste
entre o papel e o texto.
§ 4º - MARGENS: Deverá ser utilizada a medida de três centímetros para as margens
direita, esquerda, superior e inferior, a partir da borda do papel. No caso de se
utilizar folhas contínuas, a largura da remalina deverá ser desconsiderada,
sendo a margem contada a partir da borda real do papel. Essa medida refere-se
ao resultado final, isto é, pode ser necessário informar ao software valores
diferentes de 3cm, no caso de não conformidade dos valores informados ao
software em relação à impressão propriamente dita.
§ 5º - DIREÇÃO DA IMPRESSÃO: O documento deverá ser impresso na sua
posição vertical (RETRATO, ou PORTRAIT). Cada página será impressa em
apenas um dos lados (o verso deverá permanecer EM BRANCO).
§ 6º - BORDAS: Poderão ser utilizadas BORDAS ao redor da margem ou da folha.
§ 7º - FORMATAÇÃO:
I.

Fonte (tipo da letra): A fonte a ser utilizada deverá propiciar fácil leitura, de
tamanho não menor que 3 mm e não maior que 5 mm. As seguintes fontes
são sugeridas: Roman, Arial, Courier ou Times New Roman em tamanho
12 ou 14.

II.

Caractere: Deve-se formatar o caractere sem uso das características
MAIÚSCULAS (uppercase), NEGRITO (bold), SUBLINHADO
(underline) e ITÁLICO (italic) O uso desses recursos de formatação fica
restrito aos seguintes casos: Maiúsculas: utilizar quando se deseja enfatizar
uma palavra, ou para títulos e subtítulos no corpo da ata. Negrito: idem ao
formato MAIÚSCULAS, com maior ênfase. Sublinhado: idem ao formato
MAIÚSCULAS, com menor ênfase. Itálico: nas citações ou transcrições de
textos e diálogos, entre aspas. Essas formatações diferenciadas podem ser
combinadas. Deve-se procurar, no entanto, evitar o uso constante dessas
características, o que acabaria por prejudicar o efeito de destaque obtido
com estas formatações. Ao mesmo tempo, deve haver uniformidade de
formatação e estilo e todas as atas de um mesmo livro de atas.

III.

Espaçamento do caracter: Deverá ser utilizado o espaçamento normal da
fonte.
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IV.

Cor do caracter: Deverá ser utilizada, preferencialmente, a cor preta, por
permitir maior contraste. No caso de se optar por caracteres de outra cor,
deve-se utilizar cores que contrastem com o papel, como azul escuro,
vermelho escuro, verde escuro. Cores muito brilhantes, claras, ou em tons
pastéis tendem a um maior esforço da vista, e devem ser evitadas.

§ 8º - FORMATAÇÃO DO PARÁGRAFO
I.

Deslocamento da margem: O parágrafo deverá ser iniciado com
descolamento 0 (ZERO) da margem.

II.

Alinhamento: O Parágrafo deverá se alinhado de maneira a ficar
justificado entre as margens. Na ausência desse recurso de justificação
de parágrafo no software utilizado, pode-se utilizar o alinhamento à
esquerda. Não são permitidos o alinhamento à direita e ao centro.

III.

Colunamento: O texto deverá ser composto por apenas uma coluna.

IV.

Fluxo do Texto: O texto de cada ata deverá iniciar-se na primeira linha
da página, ser composto de um único parágrafo e ocupar totalmente uma
página. (No caso do texto da ata, por si só, não completar a página até a
sua última linha, a/s linha/s restante/s, logo após a assinatura do
secretário, deverá/ão ser inutilizada/s com o uso do caractere hífen,
repetido em sequência, sem espaços vazios).

§ 9º - AS NOTAS DE RODAPÉ:
I.

Deverão ser referenciadas no texto por números sequenciais, iniciando em
1 em cada ata;

II.

Deverão utilizar a mesma fonte do corpo da ata, mas em tamanho um pouco
menor (de 2 a 2,5 mm), como por exemplo ARIAL 10, TIMES NEW
ROMAN 10, etc.;

III.

Deverão ser separadas do corpo da ata por um traço contínuo, com
aproximadamente 10 cm de extensão (ou seja, não deverá estender-se por
toda a largura da página);

IV.

Esse recurso, quando bem utilizado, permitirá uma busca rápida de
quaisquer informações que se deseje obter que esteja contida na ata;

V.

As seguintes notas deverão sempre existir na ata: Número da ata, data e hora
de início da reunião; membros presentes e ausentes; Leitura e aprovação da
ata; chamadas aos assuntos discutidos na reunião, com referência
resumidas; número da ata, data e hora de término da reunião.

Art. 7º - O uso de resumo, anotações e observações é obrigatório, uma vez que completam
e/ou facilitam a recuperação de informações da ata. Para esse fim, deve-se utilizar o
recurso NOTAS DE RODAPÉ (footnotes), presente em todos os softwares de
processamento de texto da atualidade.
Art. 8º - As atas serão armazenadas temporariamente em pastas, sendo cada página
acondicionada em plástico transparente.
§ 1º - O número de páginas de cada livro poderá variar de, no mínimo, 50 (cinquenta)
ou, no máximo 100 (cem) folhas;
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§ 2º - A última ata do livro deverá estar integralmente nele contida;
§ 3º - Dever-se-á encadernar as páginas, em brochura ou similar; sendo que o uso de
espiral não é permitido, por possibilitar fácil desmembramento ou adulteração.
Art. 9º - O uso de tabela e gráficos é opcional, porém, se utilizado, devem contribuir para
o perfeito esclarecimento dos fatos e melhor compreensão da leitura do documento,
deverão estar inseridos no corpo da ata.
Parágrafo Único - Devem ser inseridas o mais próximo possível do trecho a que se
referem, desde que não comprometam a sequência lógica do texto e, após a
inserção, deve se usar o recurso de hifenização (preenchimento dos eventuais
espaços em branco com hífen) e alinhamento de ambas as margens (esquerda
e direita) para garantir um bom acabamento estético.

III - DO CONTEÚDO DAS ATAS
Art. 10 - As atas devem conter:
§ 1º - Número da ata, nome do Concílio, a hora, data e local da reunião. Nomes
próprios por extenso, quando referidos na ata pela primeira vez;
§ 2º - Os nomes usuais dos membros presentes do Concílio, e dos ausentes
apontando-se quais dos presentes serviram respectivamente de Presidente e de
dirigente da oração inicial, o que é imprescindível;
§ 3º - Os nomes mencionados na ata deverão sempre constar completos na primeira
vez em que são citados. Posteriormente poder-se-á utilizar apenas o nome
próprio, ou uma redução que permita identificação única;
§ 4º - Os numerais poderão ser representados na forma de algarismos. No caso de
valores monetários que seja de relevante importância, é conveniente completar
a representação por algarismos com o valor expresso por extenso;
§ 5º - As abreviaturas consagradas podem ser usadas. Alguns exemplos seguem: Art.
– Artigo; C.D. - Código de Disciplina; CI/IPB - Constituição da Igreja; Diác. –
Diácono; I.P.B. - Igreja Presbiteriana do Brasil; Nº - Número; p.f. - próximo
futuro; p.p. - próximo passado; PVRP - Presbitério do Vale do Rio Pardo; Pr.
– Pastor; Pres. – Presidente; Presb. – Presbítero; Rev. – Reverendo; S.A.F. Sociedade Auxiliadora Feminina; Sec. – Secretário; Tes. – Tesoureiro; U.C.P.
- União Presbiteriana de Crianças; U.M.P. - União de Mocidade Presbiteriana;
U.P.A. - União Presbiteriana de Adolescentes; U.P.H – União Presbiteriana de
Homens.
§ 6º - O registro da leitura e aprovação da ata anterior, ou de seu adiamento, devendose neste caso acrescentar o motivo determinante dessa anormalidade quando
necessário;
§ 7º - O registro de todas as resoluções tomadas pelo Concílio, não se devendo referir
meras sugestões e propostas não-aprovadas, exceto se o proponente assim o
requerer e isto lhe for concedido;
§ 8º - A declaração, finalmente, de que nada mais havendo que tratar, se encerrou a
reunião, devendo- se ter o cuidado de registrar a hora de encerramento e o nome
do dirigente da oração final, que nunca deve ser omitida;
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§ 9º - As atas deverão conter no final o nome do secretário que a redigiu e o registro
de quem a transcreveu, com a assinatura deste e quando necessário a assinatura
do presidente.
Art. 11 - As observações dos Concílios superiores, feitas após o exame dos Livros de Atas
dos Concílios inferiores, deverão ser lavradas obedecendo-se ao mesmo padrão das
atas adotado pelo Concílio ao qual pertence o livro.
§ 1º - Nos livros de atas eletrônicas as páginas deverão ser igualmente numeradas na
sequência do livro.
§ 2º - Após a elaboração do termo de aprovação, o mesmo deverá ser assinado pelo
Presidente do Concílio Superior, e então inserido no Livro de atas do Concílio.
Art. 12 - As atas do Conselho da Igreja deverão conter ainda:
§ 1º - O nome do candidato à profissão de fé e o registro de que o mesmo foi
examinado quanto à sua fé, conhecimento do Evangelho e a prática da vida
cristã e se foi aceito ou não no Conselho da Igreja;
§ 2º - O relatório dos atos pastorais (nos termos do Parágrafo Único do art. 36 da
CI/IPB) deverá conter os principais fatos ocorridos e todas as celebrações
sacramentais havidas no interregno do Conselho devendo constar ainda nesse
relatório os seguintes itens:
I.

O número de vezes em que foi celebrada a Santa Ceia, com as respectivas
datas, locais e nomes dos ministros celebrantes;

II.

Comunicação de admissão de membros comungantes, acompanhados dos
seguintes dados: data e lugar de nascimento, sexo, procedência religiosa,
estado civil, profissão, endereço completo, se sabe ler e escrever, se foi ou
não batizado na infância; data, local e modo de recepção (CI/IPB art.16 e
alíneas), nome do celebrante, tendo-se o cuidado de anotar o número de
ordem de admissão (quando for livro manuscrito essa informação deverá ser
anotada à margem externa da ata).

III.

Entrega dos dados relativos aos membros não- comungantes a serem
arrolados, constando do nome, lugar e data do nascimento e sexo, nome dos
pais e se ambos são professos ou qual deles o é; assim como o nome do
celebrante, data (dia, mês e ano) e local do batismo, ou outras formas de
recepção, tendo-se o cuidado de anotar à margem 13 interna o número de
ordem de admissão;

IV.

Exposição sucinta dos principais fatos ocorridos na Igreja, como
falecimentos e celebrações de cerimônia fúnebre, invocação da bênção
matrimonial e casamento religioso (citando o número relativo ao Registro
feito em livro próprio, conforme o art. 31 da Constituição da Igreja),
mudanças de crentes e acontecimentos que demandem providências.

§ 3º - A transcrição da Ata da Assembleia Eclesiástica da Igreja local, referente à
eleição de oficiais, ou de pastores, quando ocorrer esse fato.
§ 4º - A reunião em que se tratar de assuntos disciplinares deverá ser registrada em
ata e livro específicos para este fim. Nunca se deve omitir a relação dos passos
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antecedentes ao ato de disciplina de membros de Igreja, ou o registro da oração
que deve ser feita após, a favor dos irmãos disciplinados.
§ 5º - As observações do Presbitério, feitas após o exame dos Livros de Atas dos
Conselhos, deverão ser confeccionadas obedecendo-se ao mesmo padrão das
atas adotado pelo Conselho ao qual pertence o livro. As páginas deverão ser
igualmente numeradas. Após a elaboração do termo de aprovação, o mesmo
deverá ser assinado pelo Presidente do Presbitério, e então anexado ao Livro
de atas do Conselho.

V - MODO CORRETO DE LAVRAR AS ATAS
Art. 13 - As atas deverão ser escritas sem entrelinhas, emendas ou rasuras.
Art. 14 - Serão toleradas somente as abreviações de títulos, tratamentos de deferência e
expressões consagradas pelo uso geral, bem como pelas praxes da Igreja
Presbiteriana do Brasil.
Art. 15 - Se na ata tiver havido algum engano, lapso de linguagem ou omissão, o
Secretário poderá lavrar em seguida à mesma ata, novamente o competente AUTO
DE CORREÇÃO, EMENDA ou ACRÉSCIMO.
Art. 16 - Quando for necessário ou conveniente, no Conselho da Igreja, que o próprio
presidente acumule as funções de Secretário, acrescentará as palavras “PresidenteSecretário” e se fizer as vezes de secretário ad hoc, pela ausência fortuita do
secretário efetivo, acrescentará à sua assinatura a expressão “Presidente e Secretário
ad hoc”.
Art. 17 - No livro em que forem escritas as atas do Conselho da Igreja, após a última ata
lavrada, antes da reunião ordinária do Presbitério, far-se-á o registro da estatística do
movimento espiritual e do financeiro de cada ano.
Art. 18 - O texto com o conteúdo propriamente dito da ata deverá ser, sempre que
possível, dividido em itens bem definidos, desta feita permitindo uma melhor
utilização dos recursos de formatação de caracter (maiúsculas, negrito, itálico e
sublinhado) para destaque dos assuntos mais importantes, permitindo uma rápida
pesquisa posterior de informações no texto.
Parágrafo Único - As seguintes divisões do texto da ata são sugeridas:
I)

ASSUNTOS INTERNOS: ata anterior, atividades realizadas, atos pastorais,
visita dos presbíteros, informações da tesouraria, Congregações, Junta
Diaconal, sociedades internas, escola dominical e zeladoria, entre outros
assuntos;

II)

ASSUNTOS EXTERNOS: Presbitério e outros
correspondências recebidas, entre outros assuntos.

Concílios

e

Art. 19 - As transcrições de documentos, tais como Atas da Assembleia, Estatutos, etc.,
deverão ser feitas obedecendo-se os mesmos critérios para confecção das atas,
exceção feita às assinaturas, que não deverão constar.
Art. 20 - Cada página será numerada sequencialmente, sendo que a primeira página de
cada livro terá o número UM.
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Parágrafo único - A numeração deverá ser informada no canto inferior ou superior
direito de cada página, sendo que a fonte terá o mesmo tamanho da fonte do
corpo da ata, e será formatada apenas com negrito. Os termos de abertura e
encerramento não serão numerados.

V - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21 - Esse regulamento poderá ser modificado no todo ou em parte pelo SC/IPB ou a
CE-SC/IPB.
Parágrafo Único - As propostas de alteração deverão ser encaminhadas ao SC/IPB
ou a CE-SC/IPB e, se consideradas, baixadas à CSM para análise sistêmica.
Art. 22 - São nulas de pleno direito quaisquer disposições que, no todo ou em parte,
implícita ou expressamente, contrariarem ou ferirem a CI/IPB.
Art. 23 - Este regulamento substitui o Regulamento Geral de Atas do Concílio e o Manual
de Confecção de Atas Eletrônicas.
Art. 24 - Revogam-se as decisões anteriores e aquelas que no todo ou em parte, contrariem
este regulamento.
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Regulamento de Uso da Chácara
OBJETIVO
A Chácara da Igreja é uma extensão da igreja no serviço de apoio e assistência espiritual,
centrado nas verdades bíblicas, comprometida com a formação integral do ser humano no
resgate dos valores construtivos, transmitindo palavra de orientação e encorajamento às
pessoas. Igualmente propõe incentivar a leitura das Escrituras Sagradas, buscando
reavivar e fortalecer a esperança e a fé, mediante o conhecimento de Deus Criador e do
Salvador Jesus Cristo. Este serviço é prestado mediante a ministração da Palavra em
vários tipos de eventos, sendo que em todos eles prevalece um ambiente de fé cristã
reformada.

VALORES
1) Taxa de manutenção:
a) Até 100 pessoas: 30 % salário mínimo paulista.
b) Acima de 100 pessoas: 50% salário mínimo paulista.
2) Aluguel:
a) Diária: 60% do salário mínimo paulista em dias normais.
b) Diária: 100% salário mínimo em datas especiais (feriados).
c) Cheque caução: Valor total do aluguel e/ou manutenção.
3) Condições para locação:
a) Membros da Igreja local: Será cobrada apenas a taxa de manutenção.
b) Executiva do Presbitério de São José do Rio Preto (PRIP): Taxa de manutenção.
c) Igrejas/membros de igrejas evangélicas: Taxa Manutenção + aluguel.
Limites para Utilização
Acampamentos: 300 pessoas.
Uso dos Objetos Utilitários
(liquidificador, freezer, bacias, pratos, panelas e utensílios em geral)
Só serão liberados após a Solicitação Modelo estar preenchida e assinada pelo
responsável.
Regras Gerais
a) O responsável pela locação será pessoalmente responsabilizado pelo mal uso,
perda ou deterioração do local e de algum dos objetos utilitários ou
equipamentos.
b) Obrigatoriamente o responsável ao chegar na Chácara, deverá entregar ao caseiro
a autorização fornecida pela Igreja e apresentar seu documento de identidade.
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c) Para locação para não membros da igreja, a chave só será liberada após entrega do
recibo de depósito do valor do aluguel + taxa de manutenção na conta da igreja,
juntamente com o cheque caução e Solicitação Modelo preenchida e assinada
pelo responsável.
d) Não é autorizada a utilização dos colchões da igreja, sob hipótese alguma, na área
externa dos alojamentos.
e) No final da locação, deverão deixar a Chácara em condições mínimas de limpeza,
recolhendo todo o lixo produzido, acondicionando-o em embalagens
apropriadas, além de lavar e organizar os utensílios utilizados da cozinha.
f) Fica vedado o uso de qualquer tipo de bebida alcoólica.
g) Campo de futebol: Fica proibido o uso do campo de futebol em dias de chuva,
ficando sua utilização nestas ocasiões, sujeita a autorização do responsável pela
administração da Chácara.
Os casos não previstos neste regulamento serão tratados pelo Conselho da igreja, podendo
ainda alterar em sua reunião ordinária este regulamento a qualquer momento.

RESERVA PARA LOCAÇÃO DA CHÁCARA
Identificação
Nome: CPF:______________________________________________
RG: ______________________________________________
Período de locação
Entrada
Data: ____/ ____/ ______. Horário: ______________.
Saída
Data: ____/ ____/ ______. Horário: ______________.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro estar ciente das condições estabelecidas no Regulamento para Locação da
Chácara da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto, bem como das condições do
imóvel e de seus bens.
___ Assumo total responsabilidade sobre os danos materiais e/ou morais durante o
período de locação ora firmado, ciente de que deverei ressarcir ao caixa da IPB de
São José do Rio Preto qualquer prejuízo causado às instalações e/ou bens utilizados,
recolher todo o lixo produzido, acondicionando-o em embalagens apropriadas, além
de lavar e organizar os utensílios de cozinha.
São José do Rio Preto, ____/ ____/ ______.
______________________________________________
Assinatura do responsável pela locação
Manual da IPB Rio Preto | Pg. 70

Nome: ___________________________________
CPF: _____________________________________
______________________________________________
Assinatura do responsável pela Chácara
Nome: ___________________________________
CPF: _____________________________________

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
Entrada
Data: ____/ ____/ ______. Horário: ______________.
Saída
Data: ____/ ____/ ______. Horário: ______________.
Número de pessoas adultas: _______
Ocorrências:
___ Banheiro entupido ___ Cadeira(s) quebrada(s)
___ Vidro(s) quebrados

___ Louça suja

___ Beliche(s) quebrada(s)

___ Lixo não recolhido

___ Colchão (ões) estragado(s)

___ Cadeira(s) quebrada(s)

___ Outros (especificar):
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
São José do Rio Preto, ____/ ____/ ______.
______________________________________________
Assinatura do responsável pelo recebimento da Chácara
Nome: ___________________________________
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Estatuto do Ministério de Música
CAPÍTULO I. DA ABRANGÊNCIA, FINALIDADE, IDEAL DE SERVIÇO E ATRIBUIÇÕES
Seção I. Abrangência
Art. 1º. O ministério de música é o departamento que organiza e supervisiona todas as
iniciativas de cântico litúrgico congregacional e coral da Igreja Presbiteriana de São
José do Rio Preto, doravante denominada igreja.
§ 1º. O ministério de música adota este documento como seu estatuto e agrega os
instrumentistas, corais, conjuntos, quartetos, solistas, equipes de cântico
congregacional, equipes de louvor em acampamentos, atividades
departamentais e outros eventos e quaisquer outras instâncias de serviço ligado
à música no âmbito da igreja.
§ 2º. Equipes de cântico congregacional são grupos responsáveis por conduzir os
hinos e cânticos nos cultos dominicais. Equipes de louvor em acampamentos,
atividades departamentais e outros eventos são grupos organizados para
conduzir os cânticos em eventos especiais ou atividades diversas da igreja.
Seção II. Finalidade, Ideal de Serviço e Atribuições
Art. 2º. A finalidade do ministério de música é glorificar a Deus na administração dos
grupos responsáveis por executar o canto coral, conduzir o cântico congregacional e
em atividades especiais, bem como de solistas e instrumentistas da igreja.
Art. 3º. O ideal de serviço do ministério de música é contribuir para que a igreja adore a
Deus de acordo com a Escritura, a Confissão de Fé de Westminster, os Princípios de
Liturgia e as resoluções conciliares da Igreja Presbiteriana do Brasil.
Art. 4º. São atribuições do ministério de música:
a) fornecer suporte instrumental e de direção do canto de hinos e cânticos espirituais,
em cada atividade de adoração da igreja;
b) capacitar seus integrantes nas competências necessárias para a excelente execução
musical e condução dos hinos e cânticos;
c) promover a formação musical geral dos membros da igreja, contribuindo para que
as novas gerações sirvam ao Senhor através da música;
d) motivar e agregar voluntários para o aprimoramento em música sacra;
e) capacitar seus integrantes no conhecimento das bases bíblicas e confessionais do
culto e do uso da música na igreja;
f) auxiliar o pastor efetivo no atendimento de todas as demandas musicais contidas
na agenda da igreja;
g) potencializar os recursos musicais para o cumprimento do ideal de serviço da
igreja, qual seja, “sermos uma família de discípulos de Jesus, fundamentada na
Bíblia, comprometida com a Reforma, que proclama as boas-novas da
salvação, atua na restauração de pessoas e coopera na edificação do Reino de
Deus”;
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h) prestar relatório de suas atividades anualmente ao Conselho.

CAPÍTULO II. ADMISSÃO, DIREITOS, DEVERES E DEMISSÃO DOS INTEGRANTES
Art. 5º. Integram o ministério de música todos os voluntários que prestam serviço nas
atividades citadas no Art. 1º.
Art. 6º. A admissão no ministério exige o preenchimento dos seguintes requisitos:
a) reunir condições técnicas (vocais e/ou instrumentais) pertinentes à sua área de
atuação;
b) concordar com os deveres expressos no Art. 8 º.
§ 1º. A integração de pessoas advindas de outras igrejas, presbiterianas ou não,
exigirá que aquelas se submetam ao processo regular de admissão ao rol
de membros da igreja.
§ 2º. A avaliação das condições citadas na alínea “b”, deste artigo, será feita
pelo regente e/ou líder do grupo.
Art. 7º. São direitos dos integrantes do ministério:
a) utilizar seu dom ou talento para contribuir com o ideal de serviço do ministério e
da igreja;
b) propor ao seu líder de grupo, regente ou coordenador (a) as medidas que julgar
oportunas para o progresso do trabalho.
Art. 8º. São deveres dos integrantes do ministério:
a) cumprir fielmente as disposições deste estatuto;
b) acatar as deliberações de seu líder de grupo ou regente, bem como do (a)
coordenador e pastor efetivo, além de prestigiar as autoridades da igreja em
todos os âmbitos;
c) participar, com interesse, das atividades promovidas pelo ministério;
d) exercer com zelo as incumbências que lhe forem atribuídas;
e) comprometer-se a participar do curso Bases Bíblicas e Confessionais da Adoração;
f) viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada;
g) honrar e propagar o evangelho pela vida e pela palavra;
h) manter vida devocional regular e frequentar assiduamente as reuniões da igreja;
i) contribuir moral, espiritual e financeiramente (com seus dízimos e ofertas) para as
causas da igreja, inclusive com as taxas votadas pelo ministério, quando for
este o caso.
Parágrafo único. As crianças do Coral Infantil estão isentas dos deveres constantes
nas alíneas “e” e “i” deste artigo.
Art. 9º. Os integrantes serão demitidos do ministério de música:
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a) a pedido dos mesmos, por escrito;
b) por deixarem de frequentar suas atividades, sem motivo justificado;
c) por terem se transferido para outra igreja;
d) por aplicação dos parágrafos 2º e 3º do Art. 16, quando for necessário, com
anuência do Conselho;
e) por falecimento.

CAPÍTULO III. DA LIDERANÇA
Seção I. Categorias de Líderes
Art. 10. A liderança do ministério de música é composta de líderes de grupos ou regentes
e do (a) coordenador (a) e do(a) organizador(a) de liturgias.
Art. 11. O líder de grupo ou regente é a pessoa nomeada pelo Conselho, previamente
aprovada segundo os critérios definidos no Art. 6º, responsável pelas atividades de
um coral, conjunto, quarteto, equipe de cântico congregacional ou equipe de louvor.
Parágrafo único. Só poderá exercer a liderança ou regência quem for membro da
igreja há pelo um ano antes da nomeação, e que participe do curso Bases
Bíblicas e Confessionais da Adoração.
Art. 12. O (a) coordenador (a) do ministério de música é a pessoa nomeada pelo Conselho,
previamente aprovada segundo os critérios definidos no Art. 6º, responsável pela
organização e supervisão de todos os instrumentistas, corais, conjuntos, quartetos,
solistas e equipes de cântico congregacional e de louvor.
§ 1º. O (a) coordenador (a) do ministério de música subordina-se ao pastor efetivo e
ao Conselho da igreja.
§ 2º. Só poderá coordenar o ministério de música quem for membro da igreja há pelo
um ano antes da nomeação, e que participe do curso Bases Bíblicas e
Confessionais da Adoração.
Art. 13. O (a) organizador (a) de liturgias é a pessoa nomeada pelo Conselho para auxiliar
o pastor efetivo na elaboração das ordens dos cultos e reuniões litúrgicas da igreja,
conduzindo os trabalhos do Comitê de Liturgia. Além disso, auxiliar o (a)
coordenador (a) na integração dos corais, conjuntos, quartetos, solistas e equipes de
cântico congregacional e de louvor, bem como outros músicos voluntários, para
enriquecimento litúrgico dos cultos e realização do planejamento litúrgico da igreja.
Parágrafo único. O líder de grupo ou regente e o (a) organizador (a) de liturgias
subordinam-se à Coordenação do ministério e ao pastor efetivo da igreja.
Art. 14. A posse dos líderes de grupos ou regentes, do (a) organizador (a) de liturgias e
do (a) coordenador (a), nomeados (a) pelo Conselho, será dada pelo pastor da igreja
ou seu representante legal, na assembleia ordinária de fim de ano.
Seção II. Atribuições dos Líderes
Art. 15. São atribuições do líder de grupo ou regente:
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a) no caso de regentes de coral, conjuntos e quartetos, elaborar a pauta musical
(cantatas e repertório) do grupo;
b) integrar o Comitê de Liturgia da igreja;
c) realizar testes vocais e admitir novos integrantes, caso tenham sido atendidos os
requisitos do Art. 6º;
d) escolher voluntários para trabalharem na organização, confecção de cópias de
pautas, cifras e arquivos de áudio, distribuição e recolhimento das pastas, bem
como no cuidado, limpeza e guarda dos instrumentos musicais e equipamentos
de som utilizados nos ensaios;
e) garantir que a parte musical do planejamento litúrgico da igreja seja devidamente
executada;
f) colaborar com os pastores nos cultos e demais atividades da igreja, no atendimento
de necessidades ligadas à música;
g) encaminhar ao coordenador qualquer convite endereçado ao grupo;
h) levar ao conhecimento da Coordenação os problemas que porventura surjam.
i) auxiliar o (a) coordenador (a) a elaborar o relatório anual do ministério;
j) apontar e treinar um (a) substituto (a).
Parágrafo único. Ao final de cada ensaio ou atividade, o líder de grupo ou regente
deve checar cada item do equipamento de som da igreja, verificando se algo
sofreu dano, e comunicar imediatamente ao coordenador do ministério de som
e multimídia, para que este providencie o reparo ou troca do equipamento.
Art. 16. São atribuições do (a) organizador (a) de liturgias:
a) conduzir os trabalhos do Comitê de Liturgia da igreja;
b) auxiliar o pastor efetivo na elaboração das ordens dos cultos e reuniões litúrgicas
da igreja;
c) auxiliar o (a) coordenador (a) na integração dos corais, conjuntos, quartetos,
solistas e equipes de cântico congregacional e de louvor, bem como outros
músicos voluntários, para enriquecimento litúrgico dos cultos e realização do
planejamento litúrgico da igreja.
Art. 17. São atribuições do (a) coordenador (a) do ministério de música:
a) integrar o Comitê de Liturgia da igreja;
b) supervisionar a elaboração mensal da pauta musical (cantatas e repertório) dos
corais, quartetos e solistas, bem como o desempenho dos líderes de equipes de
cânticos congregacionais e de louvor;
c) garantir, juntamente com o (a) organizador (a) de liturgias, que a parte musical do
planejamento litúrgico da igreja seja devidamente executada;
d) colocar em prática as ações recomendadas pelo pastor efetivo e Conselho da igreja;
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e) examinar os convites para cantar fora recebidos pelos regentes e líderes de equipes
e encaminhar ao pastor efetivo aqueles que julgar pertinentes;
f) levar ao conhecimento do pastor efetivo os problemas que porventura surjam;
g) elaborar o relatório anual do ministério, com o auxílio dos líderes de grupos ou
regentes;
h) apontar e treinar um (a) substituto (a).
Parágrafo único. Os corais, conjuntos, quartetos, solistas ou equipes de cântico
congregacional ou louvor só poderão aceitar convites para cantar fora com
permissão do pastor efetivo, que zelará para que não haja prejuízo nas
atividades regulares da igreja.

CAPÍTULO IV. DAS SANÇÕES
Art. 18. A observância do Art. 8º implica em:
a) priorizar os ensaios e reuniões;
b) ser assíduo e pontual nos compromissos;
c) comportar-se e vestir-se com sobriedade, moderação e discrição;
d) respeitar os outros membros do ministério;
e) empenhar-se por facilitar o desenvolvimento de todas as atividades do ministério.
§ 1º. Quanto à alínea “a”, o integrante que faltar sem justificativa aos ensaios que
antecedem a participação do grupo, não cantará ou tocará na mesma. Um
histórico de faltas não justificadas poderá acarretar as medidas constantes no
próximo parágrafo.
§ 2º. O descumprimento de qualquer dos deveres acima ensejará ações pastorais (do
pastor efetivo e do Conselho) pertinentes (de admoestação até exclusão do
ministério).
§ 3º. O líder de grupo ou regente encaminhará, junto da Coordenação, as medidas
disciplinares pertinentes, conforme o § 2º deste artigo.

CAPÍTULO V. DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 19. Este estatuto é reformável a qualquer tempo, mediante proposta estudada e
aprovada pelo Conselho da igreja.
São José do Rio Preto, SP, 20 de dezembro de 2014.
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Preparação e Condução de Liturgias e Cânticos
Adaptado da apostila do curso Adoração Bíblica.
A ênfase principal da adoração, conforme a Bíblia, é conferir a Deus o
valor que ele tem por natureza. Lawrence O. Richards.1
Este documento define a ordem fundamental do culto, seguida de dez enquadramentos
úteis. Esboça-se uma liturgia simples, aplicável hoje. Conclui-se com a apresentação e
atribuições dos agentes da adoração.

A ORDEM FUNDAMENTAL E ALGUNS ENQUADRAMENTOS ÚTEIS
Nossos irmãos do passado dividiram a liturgia cristã em duas partes, quais sejam, Palavra
e Sacramento. Esta divisão reflete tanto o evangelho quanto a boa ordem da criação. A
liturgia da Palavra privilegia o anúncio do evangelho; a liturgia do cenáculo convida à
comunhão com Deus (figura 1).

Figura 1. Palavra e sacramento.

Pode parecer estranho falar sobre culto contemporâneo mencionando esta
organização [antiga] de Palavra e Sacramento. Podemos ser iludidos com a ideia imatura,
de que a contemporaneidade exige “começar do zero”; romper com todo padrão ou
história pregressa. Bob Kauflin admite que cometeu esse erro:
Durante anos pensei que as tradições religiosas eram um obstáculo à
espiritualidade bíblica. Para mim, orações repetidas, recitação
comunitária de credos, confissão pública de pecado, leituras bíblicas,
calendário eclesiástico e ordens de culto estavam associadas a legalismo
e escravidão.
A meu ver, eu tinha a missão de começar do zero tudo que sabia sobre
adoração comunitária. Eu me voltaria somente para as Escrituras e não
dependeria de nada que alguém tivesse feito nos séculos anteriores.
Queria ser original. Mas eu estava mesmo é sendo ignorante — e
arrogante.2
A Reforma preservou a ordem Palavra e Sacramento, ao mesmo tempo em que abriu
espaço para diferentes arranjos e formulações. Apesar de lutar contra a interpretação

1

2

RICHARDS, Lawrence O. Teologia da Educação Cristã. 3. ed. Reimp. 2008. São Paulo: Vida Nova,
1996, p. 227.
KAUFLIN, Bob. Curso Vida Nova de Teologia Básica: Louvor e Adoração. São Paulo: Vida Nova,
2011, p. 233. Grifos nossos (a partir desta nota, retoma-se a metodologia padrão deste autor
tupiniquim).
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sacerdotal da missa católica, Martinho Lutero não fez grandes alterações litúrgicas.3
Ulrich Zwinglio adotou uma liturgia didática.4 Martin Bucer misturou elementos das
liturgias de Lutero e Zwinglio.5 Calvino formulou o rito de Genebra de 1542, base para a
adoração calvinista na Europa.6
Especialmente o tronco calvinista da Reforma, lutou para estabelecer uma doutrina
mais pura, uma vida mais pura e um culto mais puro (figura 2).

Figura 2. Três ênfases da Reforma: doutrina, vida e culto mais puros.

Esta herança abre espaço para dez enquadramentos. A adoração bíblica deve ser
bíblica, confessional, simples, organizada, participativa, musical e artística, temporal e
transcendente, edificante, evangelística e missionária e, por fim, teocêntrica (figura 3).

Figura 3. Dez enquadramentos para a adoração bíblica contemporânea.

O aspecto bíblico foi abordado na aula 4; adoramos orientados pelas prescrições da
Bíblia (Princípio Regulador de Culto). Sugestões de aplicações do Princípio Regulador
de Culto são fornecidas no capítulo 12 da apostila do curso Adoração Bíblica.
Quanto à confessionalidade, cultuamos consonantes com os ensinamentos da Bíblia
destilados nos símbolos de fé de Westminster.
3

4
5
6

HUSTAD, Donald. Jubilate! A Música na Igreja. São Paulo: Vida Nova, 1986, p. 112. Para
compreender as mudanças ocorridas no culto luterano, de Martinho Lutero até hoje, cf. KIRST,
Nelson. Nossa Liturgia: Das Origens até Hoje. 3. ed. Revista e Atualizada. São Leopoldo: Sinodal,
2003. (Série Colmeia), passim.
HUSTAD, op. cit., p. 117.
Ibid., p. 118.
Ibid., loc. cit. Para compreender as mudanças ocorridas no culto luterano, de Martinho Lutero até
hoje, cf. KIRST, op. cit., passim. Ulrich Zwinglio (1484—1531), líder da Reforma em Zurique,
adotou uma liturgia didática (HUSTAD, op. cit., p. 117). Martin Bucer (1491—1551), seu seguidor e
reformador em Estrasburgo, misturou elementos das liturgias de Lutero e Zwinglio (ibid., p. 118).
João Calvino (1509—1564) foi influenciado pelo modelo de Bucer e formulou o rito de Genebra de
1542, base para a adoração calvinista na Europa (ibid., loc. cit.).
Manual da IPB Rio Preto | Pg. 78

Isso implica em simplicidade, nos termos da Segunda Confissão Helvética:
Todo aparato, orgulho e tudo o que seja impróprio à humildade, à
disciplina e à modéstia cristãs, deve ser banido dos santuários e lugares de
oração dos cristãos, pois a verdadeira ornamentação das igrejas não
consiste em marfim, ouro e pedras preciosas, mas na sobriedade, na
piedade e nas virtudes daqueles que estão na igreja.7
No que diz respeito à organização, aplica-se a instrução apostólica de 1Coríntios
14.40. Como afirma o Dr. Augustus Nicodemus Lopes, “um culto onde o Espírito de Deus
está verdadeiramente no controle haverá de produzir ordem e decência”.8 O planejamento
não substitui “a dependência do Espírito Santo”9, nem garante “que tudo dará certo”,10
mas entendamos que:
Não é falta de espiritualidade determinar com antecedência quando cada
coisa vai acontecer, em que momento as transições devem ser
explicadas, quantas músicas cantar, quais elementos criativos incluir ou
como o culto terminará. Temos visto que a orientação do Espírito Santo
normalmente começa antes mesmo de o culto ter início.11
Sendo assim concordamos com Lopes:
Não vejo contradição entre a atuação livre do Espírito e um culto bem
ordenado e conduzido [...].
Acredito que o culto deva ser participativo e que deva haver variedade
de partes, mas creio que também deve haver ordem, sequência lógica e
sentido nessas partes. Não creio em formalismo, mas creio em ordem.
Parece-me que é a falta de ordem que Paulo repreende aqui [em 1Co
14.26].12
A participação dos crentes é mencionada na seção 10.2 da apostila do curso
Adoração Bíblica. O povo de Deus pode e deve participar do culto como reino sacerdotal,
contribuindo com seus dons dentro dos limites da sã doutrina. A Reforma preconizou uma
adoração em que toda a igreja participa com espontaneidade, alegria e fervor, sem as
amarras do sacerdotalismo católico-romano.
Somente quando o último resquício do fermento sacerdotal tiver sido
eliminado, poderá a igreja sobre a terra novamente tornar-se o pátio

7

8
9
10
11
12

Segunda Confissão Helvética 22.2, in: BEEKE, Joel R.; FERGUSON, Sinclair B. Harmonia das
Confissões de Fé Reformadas. São Paulo: Cultura Cristã, 2006, p. 203.
LOPES, Augustus Nicodemus. O Culto Espiritual. São Paulo: Cultura Cristã, 1999, p. 107.
KAUFLIN, op. cit., p. 225.
Ibid., loc. cit.
Ibidem.
LOPES, op. cit., p. 224.
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exterior, do qual os crentes poderão olhar para cima e para frente, para o
verdadeiro santuário do Deus vivo no céu.13
Para que isso aconteça, os crentes precisam se dispor, em primeiro lugar, para
congregar-se (cf. Hb 10.25). Richards afirma que “o Corpo precisa se reunir como
comunidade local para louvar, adorar e ouvir”.14
Em segundo lugar, “o povo não deve, por indolência, por falsa humildade ou por
recusa a envolver-se, deixar de responsabilizar-se pela sua própria liturgia”.15 E
prossegue:
O ministério litúrgico dos fiéis compõe-se normalmente dos seguintes
elementos (que podem ser ampliados em maior ou menor grau): O ouvir
respeitoso da Palavra de Deus, a comunhão eucarística, o associar-se às
orações por intermédio do amém, a recitação da confissão de fé, a
apresentação das oferendas, o canto dos hinos e a participação no que
chamamos de manifestações litúrgicas da vida comunitária (antífonas,
sursum corda, saudação, confiteor (o clero, aliás, participa também dessa
“liturgia” em que o povo de Deus como um todo se manifesta como
povo sacerdotal.16
Os documentos de Westminster destacam a participação ativa do crente na liturgia.
A oração é feita e acompanhada “com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé,
amor e perseverança”.17 A pregação é ouvida com “consciente atenção, em obediência a
Deus”.18 Isso exige conexão do crente com o que acontece no culto.
Quanto à musicalidade e arte, os exemplos do culto do AT apontam para uma
“verdade” reconfigurada em Cristo. Nele (Cristo) céus e terra, Éden e nova terra, se
encontram; nele e por ele nenhuma esfera da criação é excluída da adoração. Se na
consumação o cosmos entoará louvor, nada mais pertinente do que louvarmos a ele hoje
com tudo o que somos e temos — e isso inclui os dons e talentos musicais e artísticos.
Como consta no capítulo 4 da apostila do curso Adoração Bíblica, o importante é que
essa criatividade seja subordinada às Sagradas Escrituras.
Quanto à música adequada para a adoração, recomendamos a leitura da seção 12.2
da mesma apostila. Além disso, respondemos a algumas questões pertinentes (cap. 13 da
apostila).

13
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15
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KUYPER, Abraham. Calvinismo. São Paulo: Cultura Cristã, 2003, p. 70.
RICHARDS, op. cit., p. 229.
VON ALLMEN, J. J. O Culto Cristão: Teologia e Prática. 2. ed. Reimp. 2006. São Paulo: ASTE,
2005, p. 192. Grifo nosso.
VON ALLMEN, op. cit., p. 192-193.
Confissão de Fé de Westminster, (CFW) XXI.III. ASSEMBLEIA DE WESTMINSTER. In: Bíblia
de Estudo Herança Reformada. (BEHR). São Paulo; Barueri: Cultura Cristã; Sociedade Bíblica do
Brasil, 2018, p. 2010.
CFW, XXI.V, in: BEHR, loc. cit.
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Como Entender a Diferença entre Salmos, Hinos e Cânticos Espirituais?
Estas expressões constam em Efésios 5.19 e Colossenses 3.16 abordando a vida
agradecida, cheia do Espírito Santo e da Palavra de Deus. “Salmos”, “hinos” e “cânticos
espirituais” podem ter significados sobrepostos, indicando que Deus deve ser cultuado
com música. Comentando Efésios 5.19, Martin Bucer afirma que “como não há nada
errado com a música, o apóstolo define o que é um cantar santo e qual é o uso correto da
música, porque somos ensinados pela natureza a expressar uma variedade de sentimentos
pela música”.19
O autor destes estudos rejeita respeitosamente as interpretações de Bullinger e
Zwinglio, das referidas passagens. Bullinger, por exemplo, entendia que “salmos, hinos
e cânticos espirituais” (Ef 5.19), não têm relação com a “música eclesiástica”, e sim com
“o que deve acontecer nas reuniões sociais cristãs”.20 Pode parecer estranho para nós, mas
os pais reformadores tinham opiniões diferentes sobre a inserção de música no culto.
Mesmo assim, Bullinger demonstra espírito cristão ao afirmar:
É claro que não estamos condenando o rito sagrado de certas igrejas,
celebrado na língua vernácula e sem ordem, nem o grupo de canto
daquelas que entoam salmos e hinos piedosos nas igrejas. Também não
condenamos as igrejas que não cantam nada. É suficiente, para elas, ter
orações santas e justas, mas todos têm liberdade de cantar ou de não
cantar, conforme o padrão e a ordem das igrejas.21
Zwinglio, por sua vez, sugere que Colossenses 3.16 “não ensina a gritar ou a
murmurar nos templos. Em vez disso, ele mostra a verdadeira canção que é agradável a
Deus e que devemos entoar para louvar a Deus não com a voz, como os cantores entre os
judeus, mas com o coração”.22 Para Zwinglio, o culto cristão rompe com a prática do
canto litúrgico do templo do AT. Melhor do que cantar os Salmos, é “explicá-los”.23
Bucer e Calvino são exemplos de pais reformados que se esforçaram para inserir o
canto congregacional na liturgia cristã.
[Calvino] examinou cuidadosamente a ordem de culto usada por Bucer,
a qual tinha origens luteranas. O que o agradou especialmente foi o fato
de que os refugiados franceses já vinham cantando salmos em francês há
mais de dez anos. Cantavam com entusiasmo. Dava gosto ouvi-los.
Em 1539, Calvino publicou um hinário com músicas para dezoito
Salmos e o Credo dos Apóstolos. Algumas letras foram escritas por
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BUCER, Martin. Preleções Sobre Efésios. In: BRAY, Gerald L. (Org.). Comentário Bíblico da
Reforma: Gálatas e Efésios. São Paulo: Cultura Cristã, 2013, p. 398. Grifos nossos.
BULLINGER, Heinrich. Comentário Sobre Efésios. In: BRAY, op. cit., loc. cit. Grifo nosso.
BULLINGER, op. cit., loc. cit.
ZWINGLIO, Ulrich. Exposição do Artigo Quarenta e Cinco. In: TOMLIN, Graham. (Org.).
Comentário Bíblico da Reforma: Filipenses e Colossenses. São Paulo: Cultura Cristã, 2015, p. 267.
ZWINGLIO, op. cit., loc. cit.
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Calino. As outras eram da autoria de Clement Mariot, o poeta que
Calvino conhecera na corte de Ferrara, na Itália, no ano 1536.24
Voltando a Efésios 5.19 e Colossenses 3.16, no original, psalmos pode referir-se aos
Salmos do AT, mas pode também indicar um cântico de adoração novo25 (pelo menos em
1Co 14.26).26
De modo abrangente, “hinos” (hymnos) significa uma canção de conteúdo
religioso.27 Pode incluir os Salmos (hymneō, em Mt 26.30), mas no âmbito cristão inclui
expressões de louvor a Deus Pai, a Cristo e ao Espírito Santo, por exemplo, o Cântico de
Maria (Magnificat), em Lucas 1.46-55, ou o Cântico de Zacarias (Benedictus), em Lucas
1.67-79. Ou ainda o hino da Humilhação e Exaltação, em Filipenses 2.5-11 etc.28
Agostinho entendia que um hino deve conter três coisas: “Deve ser cantado; deve ser
louvor; deve ser para Deus”.29 Nas igrejas tradicionais, um hino é uma música que: (a)
Possui estilo e doutrina aprovados pela denominação; (b) resiste aos modismos dos
tempos. Tais hinos são revistos e atualizados por Comissões de Hinologia, e também
organizados e publicados em volumes denominados hinários.
O vocábulo “cântico” (ōdē) quer dizer “padrão melódico particular com conteúdo
verbal”.30 Ode é um “poema para ser cantado”31 e, nesses termos, equivale a “canção”. O
adjetivo pneumatikos, “espiritual” é visto por Martin como “inspirado pelo Espírito
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VAN HALSEMA, Thea B. João Calvino Era Assim. São Paulo: Os Puritanos, 2009, p. 92.
LOUW, Johannes P.; NIDA, Eugene Albert. Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on
Semantic Domains. New York: United Bible Societies, 1996, #33.112, ψαλ&ός, p. 401. Logos
Software.
Martin informa que 1Coríntios 14.26 é “a alusão mais antiga a hinos cristãos primitivos”. MARTIN,
Ralph. P. Colossenses e Filemom: Introdução e Comentário. Reimp. 2011. São Paulo: Vida Nova,
1984, p. 126. (Série Cultura Bíblica). Grifo do autor. Ele diz ainda (op. cit., loc. cit.) que “há
evidência para demonstrar que o ‘salmo’ [...] tinha a natureza de um hino de ações de graças a Deus,
extaticamente inspirado, enquanto o adorador era arrebatado numa emoção de êxtase e derramava seu
louvor em ações de graças. Nada, porém, se sabe do conteúdo ou da forma das tais criações
espontâneas”. O entendimento de Carson, sobre 1Coríntios 14.26, parece mais acertado: “Não
podemos ter certeza quanto à natureza de cada dom mencionado aqui. Será que a pessoa que tem um
‘hino’, por exemplo, simplesmente apresenta uma composição conhecida para todos cantarem? Será
que significa algo totalmente novo, como muitos já sugeriram? A resposta mais direta é que temos
informações insuficientes para garantir uma firme conclusão. É certo que o culto em Corinto não era
entediante!” (CARSON, D. A. A Manifestação do Espírito: A Contemporaneidade dos Dons à Luz
de 1Coríntios de 12—14. São Paulo: Vida Nova, 2013, p. 120. Grifo nosso).
LOUW; NIDA, op. cit., #33.113—33.116, ὑ&νέω [Mt 26.30.23], ὕ&νος [Ef 5.19], θρηνέω [Lc
7.32], θρῆνος [Mt 2.18], p. 401.
Cf. HENDRIKSEN, William. Colossenses e Filemom. São Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 1993,
p. 203. (Comentário do Novo Testamento). Martin (1984, loc. cit.) afirma que “o termo [hinos] é
geral na literatura bíblica e é empregado para qualquer hino festivo de louvor (Is 42.10 LXX; [...] At
16.25; Hb 2.12”.
Mencionado sem endereçamento de fonte primária por HENDRIKSEN, 1993, loc. cit.
LOUW; NIDA, op. cit., #33.110, ᾠδή, p. 400-401.
HENDRIKSEN, op. cit., loc. cit.
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Santo”,32 mas o melhor é compreendê-lo como qualificativo: Canções dedicadas para o
louvor a Deus.33
Calvino junta tudo isso como segue:
[...] Sob estes três termos ele inclui todos os tipos de cânticos. Eles são
comumente distinguidos desta maneira: Salmo é aquele que, ao ser
entoado, se faz uso de algum instrumento musical juntamente com a
língua; hino é propriamente um cântico de louvor, seja entoado
simplesmente com a voz, ou de outra forma; enquanto que uma ode não
contém meros louvores, mas também exortações e outras matérias. No
entanto, ele quer que os cânticos dos cristãos sejam espirituais, não
formado de frivolidades e palavreados sem valor.34
A partir destes textos desenvolveu-se a música sacra. Os antigos compreenderam
que o apóstolo Paulo fala de músicas apropriadas para o culto. Isso nos conduz à pergunta
seguinte.
É Possível Usar Qualquer Gênero e Estilo Musical na Adoração Litúrgica?
Evangélicos nascidos na década de 1960 se lembram de um tempo em que não era
possível tocar violão, guitarra ou bateria na igreja. Não foi muito diferente no âmbito do
Catolicismo:
A Igreja Católica proibiu toda música que contivesse polifonia (mais de
uma linha musical em execução simultânea), temendo que as pessoas
fossem levadas a duvidar da unidade de Deus. A Igreja proibiu também
o intervalo da quarta aumentada, a distância entre a nota dó e o fá
sustenido, também conhecida como trítono (o intervalo em que Tony
canta o nome de Maria em West Side Story [Amor, Sublime Amor], de
Leonard Bernstein). Esse intervalo era considerado tão dissonante que só
podia ser obra de Lúcifer, tendo sido designado, por isso Diabolus in
musica. Foi a altura das notas que deixou a Igreja em polvorosa.35
De acordo com o Houaiss, “música” (do grego musikē tēchne, a “arte das musas”)36
é uma “combinação harmoniosa e expressiva de sons; a arte de se exprimir por meio de
32

33
34

35

36

MARTIN, op. cit., loc. cit. O problema aqui é com uma noção equivocada de “inspiração”. Ainda
assim ele admite que “é muito duvidoso se estas distinções firmes podem ser tiradas, e nenhuma
classificação exata dos hinos neotestamentários parece possível na base das palavras diferentes”
(ibid., p. 127). Grifos nossos. Ele conclui “que é o Espírito quem desperta o adorador e dirige seu
pensamento e sua emoção em louvor lírico, seja qual for a forma musical exata” (ibid., loc. cit.).
HENDRIKSEN, 1993, p. 204.
CALVINO, João. Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. São José dos Campos: Editora Fiel,
2010, e-Book Kindle 2013, posição 10542 de 12639. (Série Comentários Bíblicos).
LEVITIN, Daniel J. A Música no Seu Cérebro: A Ciência de Uma Obsessão Humana. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, p. 23.
Cf. LIDDELL, Henry George; SCOTT, Robert. A Greek-English Lexicon. Disponível em:
<http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aentry%3D%
2368891&redirect=true>. Acesso em: 16 abr. 2012.
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sons, seguindo regras variáveis conforme a época, a civilização etc.” ou ainda o “conjunto
de sons vocais, instrumentais ou mecânicos com ritmo, harmonia e melodia”.37 Levitin
cita Edgard Varése — “a música é o som organizado”38 — e prossegue informando que
“quando ouvimos música, estamos, na realidade, percebendo múltiplos atributos ou
‘dimensões’”,39 quais sejam, tom (ou nota), altura, ritmo, andamento, contorno, timbre,
intensidade, localização e reverberação.40 É a maneira como estes atributos fundamentais
são combinados que distingue música de “um conjunto de sons aleatórios ou
desordenados”.41
Hustad diz que “Calvino enveredou pelo caminho dos ‘salmos metrificados’ na
língua vernácula, cantados com músicas que eram chamadas depreciativamente de
‘Gingas de Genebra’. [...] Agora parece óbvio que muitas delas foram adaptadas de
músicas folclóricas de origem alemã ou francesa”.42 Mesmo assim, Calvino não
considerava qualquer música adequada para o culto. Von Allmen parece compreender e
atualizar muito bem a posição de Calvino:
Não se deve tratar de atender a pequeninos desejos circunstanciais da
alma, mas sim de louvar ao Senhor e juntar-se aos coros de anjos.
Recomenda Calvino: “Observe-se sempre que a música dos hinos não
seja leve e saltitante, mas seja, ao contrário, datada de peso e majestade.
Deve haver, por conseguinte, uma clara diferença entre a música que é
tocada para entreter o homem à mesa e no lar, e, de outro lado, a dos
salmos cantados na igreja, na presença de Deus e seus anjos”.
Algumas controvérsias carecem de apoio bíblico e são improdutivas. Defensores da
música contemporânea aplaudem Lutero, que compôs hinos com melodias populares.
Advogados do canto a capela, bem como os contrários aos grupos corais, saúdam a
liturgia da sinagoga ou das igrejas puritanas. Estas abordagens pecam ao propor a
“canonização” de práticas do presente ou do passado. O melhor a fazer é retornar ao
fundamento da Bíblia.
Efésios 5.19 e Colossenses 3.16 nos ajudam de quatro formas:
1. Reafirmam a música como elemento do culto.
2. Abrem espaço para a diversidade musical (“salmos”, “hinos” e “cânticos”
ou odes).
3. Qualificam a música como “espiritual”, ou seja, adequada para a adoração.
4. Permitem ampla adaptação. Crentes de todos os tempos e etnias podem
praticar estas prescrições apostólicas dentro de seu próprio background
cultural.
Imagine que você foi incumbido de escolher as músicas que serão cantadas no culto
do próximo domingo. O que define a espiritualidade e adequação de uma música? Não
há uma resposta que satisfaça a todos, mas seguem alguns critérios.
37
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Música. In: HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Sales. (Ed.). Dicionário Eletrônico Houaiss da
Língua Portuguesa. Versão 1.0. Editora Objetivo Ltda., 2009. CD-ROM.
LEVITIN, op. cit., p. 24.
Ibid., loc. cit.
Ibid., p. 24-25.
Ibid., p. 25-26.
HUSTAD, op. cit., p. 126.
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1. É bom quando os cânticos se alinham ao tema do culto, especialmente ao
sermão.
2. A música própria para a liturgia é centrada em Deus, ainda que seu formato
seja de testemunho (e.g., Hino 250, “A Voz de Jesus”,43 ou o Hino 334,
“Conversão”).44 Pode ser composta como uma fala de Deus conosco (Hino
270, “Desafio”).45 Ou como oração ou ensino (e.g., Hino 298, “A Pedra
Fundamental”).46
3. Sendo assim, que seja doutrinariamente sadia (comunique verdades bíblicas).
Não é sábio escolher uma música para o culto sem preocupação com seu
conteúdo, apenas porque ela toca os sentimentos.47 Procura-se uma música com
teologia exata.
4. Quanto ao estilo, a boa música litúrgica eleva a alma e contribui com a
espiritualidade do culto (evoca transcendência; cf. Sl 25.1; 86.4; 123.1; 143.8).
Em suma, não deve produzir posturas ou sentimentos baixos.
5. A música para adoração deve ser no idioma local, compreensível (cf. 1Co
14.23).
a. É útil explicar as palavras desconhecidas das músicas, antes de cantá-las
(e.g., “Leão de Judá”, “Rosa de Sarom” etc.).
b. É proveitoso fornecer a letra das músicas impressas ou em slides, para
que até os visitantes possam cantá-las.
6. A letra da música não pode conter erros de grafia ou gramática.
7. É ótimo quando a música explica e aplica o evangelho, desafia para uma vida de
amor e serviço a Deus e ao próximo no cumprimento da missão, e quando
confirma a comunhão cristã formatando uma identidade coletiva, unindo pessoas
diferentes em um só ato amoroso e respeitoso de culto. Isso significa que ela
deve poder ser cantada por pessoas de todas as idades e gerações.
A próxima questão tem a ver com instrumentos musicais.
Quais Instrumentos Musicais a Bíblia Prescreve ou Permite, Para a Adoração?
É preciso evitar três erros comuns: O primeiro é usar as listas de instrumentos do
Antigo Testamento como prescritivas, e.g., afirmar que todas as igrejas da atualidade
devem adorar a Deus com “címbalos sonoros”.
O segundo erro é compreender o silêncio do NT sobre instrumentos musicais como
proibitivo (não podemos usar instrumentos musicais porque o NT não os prescreve). Isso
se parece com o PRC, mas não é, especialmente quando levamos Salmos 150 a sério (cf.
seção 7.3).
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MARRA, Cláudio. (Ed.). Novo Cântico. 16. ed. Reimp. 2015. São Paulo: Cultura Cristã, 2013,
p. 194.
MARRA, op. cit., p. 262.
Ibid., p. 208-209.
Ibid., p. 232.
Acerca da música — especialmente do Coral Gregoriano — como “impressão”, cf. MÓDOLO,
Parcival. “Impressão” ou “Expressão”: O Papel da Música Na Missa Romana Medieval e no Culto
Reformado. In: Teologia Para Vida, v. I, n. 1 (jan./jun. 2005), p. 109-128.
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O terceiro erro, não apenas quanto aos instrumentos, mas também a outros aspectos da
liturgia e vida da igreja, é estabelecer práticas antigas como normativas. Somos
enriquecidos pela perspectiva histórica, mas nem tudo o que foi pertinente no passado deve
ser praticado hoje.
A Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Temos de mergulhar nas Escrituras, a
fim de discernir o que pode e deve ser preservado da tradição. O melhor é aplicar o PRC
com sabedoria.
O autor destes estudos entende que o louvor cantado é elemento de culto; o modo
como este é executado, com ou sem instrumentos, por um solista, grupo ou congregação,
é circunstância.48 Dizer que o coral deve entrar em fila após o pregador, ou que devemos
cantar exatamente dois hinos antes do ofertório, porque o fundador da igreja fazia assim
não é um argumento reformado. As igrejas cristãs são livres, no âmbito do PRC, para
decidir sobre o espaço de conjuntos musicais e grupos corais no culto.
É Correto Bater Palmas Enquanto Entoamos Um Cântico?
Não há problema em bater palmas enquanto cantamos, pela seguinte razão: O louvor
com cânticos (com música) é elemento de culto. Tecnicamente, o ritmo é um dos atributos
da música e “diz respeito à duração de uma série de notas, assim como à maneira como
se agrupam em unidades”.49 Quando batemos palmas acompanhando o ritmo, as palmas
passam a integrar a execução musical, ou seja, as próprias palmas se tornam parte da
música. Quando isso acontece os instrumentos, as vozes e as palmas se unem em um só
ato e evento. Não incluímos nenhum novo elemento à adoração, apenas enriquecemos a
interpretação do elemento bíblico de culto louvor-música.
O importante é não considerar bater palmas como uma prescrição bíblica para a
liturgia. Nem como evidência de maior fervor ou espiritualidade. Como lemos na Carta
Pastoral e Teológica Sobre Liturgia na IPB, publicada em 2010:
A expressão “bater palmas” ocorre apenas no AT. Para os judeus, bater
palmas podia expressar ira (Nm 24.10; Ez 21.17; 22.13) e desprezo (Jó
34.37; Lm 2.15; Na 3.19). No Antigo Oriente, as palmas eram usadas
para manifestar aprovação pela queda dos inimigos (Jó 27.23; Ez 6.11;
25.6), pela prosperidade do justo (Is 55.12) e como aplauso em
cerimônias de aclamação dos reis (2Rs 11.12). Nenhuma das ocorrências
sobre palmas no AT se refere à marcação rítmica de cânticos religiosos,
quer no templo ou em outro lugar.
Este fato de imediato nos leva à conclusão que bater palmas durante os
cânticos, ou deixar de fazê-lo, não torna tais cânticos mais ou menos
aceitáveis diante de Deus. Também, que as palmas não devem ser usadas
para aferir a espiritualidade e o fervor dos cultos de uma igreja e de seus
participantes e que jamais devem ser vistas como expressão de
espiritualidade.50
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O autor está aberto ao diálogo sobre esta questão; disposto a mudar de posição diante de um
argumento baseado em interpretação sólida das Escrituras.
LEVITIN, op. cit., p. 25.
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL (SC/IPB 2010). Carta
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Surge uma questão adicional. O que dizer do costume de aplaudir depois das
músicas? Este autor não é contrário a aplaudir crianças em apresentações especiais (como
incentivo e reforço pedagógico). Mas reconhece-se que estas ocasiões não são, stricto
sensu, culto público.
Este autor visitou igrejas presbiterianas na Coreia do Sul, com cultos bem
organizados, nos quais os crentes aplaudem após os hinos e cânticos, sem prejuízo à
reverência. Também visitou igrejas brasileiras que, no momento dos aplausos, tiveram a
atmosfera de adoração transformada em ambiente de auditório, especialmente quando são
enfatizadas as chamadas “palmas para Jesus”.51
Aqueles que defendem os aplausos citam Salmos 47.1 (“batei palmas, todos os
povos; celebrai a Deus com vozes de júbilo”) e 98.8 (“os rios batam palmas, e juntos
cantem de júbilo os montes”). Em Salmos 47.1 o poeta descreve a entronização cósmica
e escatológica de Deus: O SENHOR será exaltado gloriosamente diante do universo, e as
nações serão submetidas a Israel (Sl 47.19).52 O mesmo tom escatológico é encontrado
em Salmos 98 (cf. v. 9). Sendo assim, como esclarece nossa Carta Pastoral:
A linguagem destes Salmos é tirada da cerimônia de coroação dos reis
de Israel e usada para se referir a Deus como o supremo rei sobre toda a
terra. Estas passagens não provam que aplaudir a Deus era uma das
partes do culto público a ele prestado em Israel. Além disso, não há
qualquer referência a isto no NT. Desta forma, carece de fundamentação
a prática de “palmas para Jesus!” equivocadamente introduzida em
muitas igrejas evangélicas hoje.
O aplauso a homens durante o culto se constitui numa violação de um
dos princípios centrais do culto a Deus, que é a sua teocentricidade.
“Não a nós, SENHOR, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da
tua misericórdia e da tua fidelidade” (Sl 115.1). Aplaudir corais, coros e
grupos após terem participado da liturgia torna tais participações em
espetáculo, show e apresentações, tornando estas circunstâncias em fins
em si mesmas, desvirtuando o seu caráter secundário e tornando o culto
a Deus em culto centrado no homem.53
A próxima questão aborda a escolha pastoral das músicas do culto.
O Pastor Deve Interferir na Escolha das Músicas do Culto?
A resposta é sim, por três razões:
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Pastoral e Teológica Sobre Liturgia na IPB. São Paulo: Cultura Cristã, 2010, p. 29. Lopes afirma
que “não devemos escravizar o povo de Deus uniformizando certas práticas litúrgicas e
sacramentalizando-as como se fossem mais santas do que outras, como por exemplo: Levantar mãos,
dançar, bater palmas e cair no Espírito”; cf. LOPES, op. cit., p. 179.
Isso é sintomático, especialmente quando lugares de reunião cristã são construídos e equipados como
se fossem casas de shows. Em um templo evangélico visitado recentemente por este autor, o gabinete
do pastor é denominado “camarim pastoral”.
Cf. WEISER, Artur. Os Salmos. São Paulo: Paulus, 1994, p. 277. (Coleção Grande Comentário
Bíblico): “A interpretação escatológica [...] vê no cântico a glorificação poética da consumação do
reino de Deus no fim dos tempos”.
SC/IPB, 2010, p. 30.
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1. Como ministro da Palavra e dos Sacramentos, o pastor é ordenado para
“orientar e supervisionar a liturgia” da igreja.54
2. Como responsável pela doutrinação, o pastor deve avaliar e aprovar as
músicas cantadas pela igreja. A música não pode contradizer a teologia da
igreja.
3. Como pregador, o pastor pode e deve organizar a música, de modo que esta
auxilie o serviço da pregação. A música não pode contradizer o sermão.
O ideal é que o pastor defina uma lista aprovada de hinos e cânticos espirituais,
abrindo espaço para que os músicos escolham o que será cantado, a partir desta lista.
Resumindo, os cristãos se esforçam para compreender o que o apóstolo Paulo quer
dizer com “salmos”, “hinos” e “cânticos” espirituais, em Efésios 5.19 e Colossenses 3.16.
Para isso, isso quer dizer que a igreja hoje pode e deve adorar a Deus com música
adequada. Sendo assim, há critérios para a escolha da música para o culto, e esta pode ser
tocada com instrumentos variados.
Observe-se que, nos termos acima, nós adotamos uma liturgia de salmodia inclusiva,
ou seja, cantamos Salmos e também outras partes da Bíblia, assim como músicas de bom
conteúdo cristão. Não assumimos a salmodia exclusiva, que sugere que apenas Salmos
(metrificados) devem ser cantados. Ademais, estabelecemos que todos os cânticos devem
ser extraídos do Caderno de Cânticos da IPB Rio Preto, ou previamente examinados e
aprovados pelo pastor efetivo da igreja.
Prosseguindo, é assim que o culto é, simultaneamente, temporal e transcendente.
Ele é temporal enquanto enraizado em um lugar e uma cultura; é transcendente porque
eleva e antecipa o grande “aleluia” que será entoado no último dia e para sempre. No
encontro dos crentes Deus age; o Eterno toca o finito com graça e poder (Sl 133.1-3; Gl
3.5). Como afirma Von Allmen:
O culto é o momento do encontro entre o século vindouro e o presente, o
momento situado entre as duas vindas de Cristo no qual a simultaneidade
dos dois éons se manifesta de modo mais cristalino. [...] O culto é o
momento do encontro e da unidade entre o Senhor e o seu povo, os
quais, na liberdade e na alegria da comunhão, se dão e recebem
mutuamente.55
Daí edificação de todo o corpo, indistintamente. A igreja adora em unidade, como
família; a edificação exige interação entre as gerações (Êx 12.25-27; Sl 71.18). Os jovens
louvam ao Senhor com hinos e os adultos, com música contemporânea. Pais e filhos
adoram a Deus juntos, porque a obra do Redentor promove a conversão de uns aos outros
(Ml 4.6). Por fim, se a adoração atual antecipa o culto celestial, o Apocalipse retrata um
só culto no céu (Ap 19.1-8).
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Constituição Interna da Igreja Presbiteriana do Brasil, Capítulo IV, Art. 31, alínea “d”. In: SUPREMO
CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL (SC/IPB). Manual Presbiteriano da Igreja
Presbiteriana do Brasil. 3ª Reimp. 2015. São Paulo: Cultura Cristã, 2013, p. 22.
VON ALLMEN, op. cit., p. 181.
Manual da IPB Rio Preto | Pg. 88

Ademais, em cada culto o evangelho comunicado não apenas na pregação, mas
também em cada detalhe do ambiente, do ato de adoração e dos adoradores (cf. seção
11.2 da apostila do curso Adoração Bíblica).
Por fim e mais importante, uma adoração centrada em Deus. O culto é em função
de Deus; o foco do verdadeiro louvor é o Senhor que dirige todas as dimensões da
existência. Embora a ação de divina em favor do adorador seja evidente, a ênfase maior
é a glória de Deus.

POSSIBILIDADES DE LITURGIAS CONTEMPORÂNEAS
Seguem duas propostas de liturgias. Cabe ao leitor verificar a pertinência e aplicabilidade
de cada uma ao seu lugar e contexto.
Uma Adaptação Calvinista
Sugerimos uma liturgia inspirada no rito de Genebra.56 A divisão em duas partes
(liturgias da Palavra e do cenáculo) acolhe um culto com introdução, contrição,
edificação, sacramentos, consagração e conclusão, emoldurados musicalmente por um
prelúdio e um poslúdio (figura 4).

Figura 4. Uma estrutura de culto bíblico contemporâneo.

No prelúdio é tocada uma música que propicie a leitura da Escritura, meditação e
oração. Na introdução, as pessoas são cumprimentadas e convidadas a adorar a Deus. Na
contrição pedimos perdão pelos pecados e invocamos a direção de Deus. Lemos a Bíblia,
seguida de um cântico congregacional ou participação musical. Segue-se uma súplica por
iluminação e o sermão, finalizando a Liturgia da Palavra.
Nos Sacramentos, administramos o Batismo e a Ceia orando, cantando e lendo o
Credo. Depois respondemos ao sermão dedicando nossa vida e bens (ofertório, oração
diaconal e cânticos).57 Na conclusão, o pastor ora e impetra a bênção. A igreja pode cantar
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Uma adaptação. Eis o rito original: “Liturgia da Palavra: Sentença da Escritura: Salmo 124.8.
Confissão de pecados: Oração pedindo perdão. Salmo metrificado. Oração pedindo iluminação.
Sermão. Liturgia do Cenáculo: Coleta. Intercessões. Oração dominical, em longa paráfrase. Credo
Apostólico (os elementos são preparados). Palavras de instituição. Exortação. Oração de
consagração. Comunhão (canta-se um salmo ou leem-se passagens bíblicas). Oração pós-comunhão.
Bênção (Aarônica)”; cf. HUSTAD, op. cit., p. 118.
No culto da noite da IPB Rio Preto, o ofertório é inserido antes da pregação, por uma questão
Manual da IPB Rio Preto | Pg. 89

o “amém”, finalizando a Liturgia do Cenáculo.
No poslúdio, uma música permite mais oração. O dirigente e o pregador vão até a
porta para cumprimentar os irmãos. Todos saem em silêncio, permitindo aos que ficam
permanecer orando.
Uma Adaptação Luterana
Outra possibilidade litúrgica é sugerida por Klaus Douglass.58 A divisão em duas
partes (liturgias da Palavra e do cenáculo) acolhe um culto com adoração, pregação,
comunhão e envio, emoldurados por uma música suave no início e uma instrumental ou
cântico, seguido da regra dos três minutos, no final (figura 5).

Figura 5. Uma segunda possibilidade de organização litúrgica.

Esta proposta remete a outro autor (Von Allmen), que menciona um culto com
saudação da comunidade em nome do Senhor, anúncio da Palavra, celebração da Ceia,
consagração da oferenda e envio da assembleia ao mundo.59 Um arranjo bíblico e
interessante. Para Douglass, a proposta é ancorada no fato de que Deus nos abençoa de
quatro maneiras:
Ele nos prepara interiormente para a sua presença;
Ele nos edifica por intermédio de sua Palavra;
Ele nos une em uma comunidade de irmãs e irmãos; e...
Ele nos convoca e nos envia de volta para o dia a dia.60
Na oração de preparo, o crente carregado com seus fardos, pede a Deus calma e
concentração para o culto.61
O Salmo introdutório dá o tom e tem relação com o tema do culto. Douglass, de
tradição luterana, sugere que o Salmo seja seguida por uma resposta: “Glória seja ao Pai
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e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é hoje e para sempre. Amém”.62
O próximo passo é um pedido de perdão pessoal, encerrado pela súplica
comunitária: “Senhor, tem compaixão de nós” [Kyrie],63 acompanhada de uma palavra
bíblica de consolo, assegurando a reconciliação dos arrependidos (e a igreja responde com
“glória a Deus nas alturas; somente a Deus nas alturas seja a glória”).64 A oração
conclusiva é uma bênção do pastor: “O Senhor vos abençoe — e ao teu espírito”.
Na segunda parte, pregação, lê-se o texto que servirá de base para o sermão. Antes
de pregar, abre-se espaço para a leitura de uma confissão de fé. A igreja expressa suas
crenças fundamentais, diante de Deus e dos que a visitam. Douglass demonstra pouco
apreço pelos credos e confissões históricos65 e motiva cada igreja a escrever sua própria
confissão.66 Mesmo assim, ele sugere “dez variações da confissão de fé”.67 Após esta
declaração, temos o sermão.
Na terceira parte, comunhão, temos comunhão com o Senhor (no desfrute da Ceia)
e, por causa desta, comunhão uns com os outros.68 Liturgicamente, a Ceia se encerra após
o cântico e a oração, mas a comunhão continua no culto do dia a dia. “No domingo nos
abastecemos a agora começa o culto do dia a dia, quando nos envolvemos nos diferentes
ministérios da igreja, quando vivemos, falamos e agimos como cristãos na família, no
colégio, no lazer e no trabalho”.69 Ainda que isso seja confirmado formalmente na quarta
parte, acontece como resultado da comunhão pessoal do crente com Deus, experimentada
na Ceia. O resultado imediato é o que acontece depois do culto.
A quarta parte, envio, autoexplicativa, termina com a bênção aarônica (Nm 6.24-26)
e o amém tríplice.70 Após a bênção e o amém é tocada uma música de encerramento. Logo
após o amém, antes da música final, o dirigente convida todos a duas coisas:
Primeiro, praticar a regra dos três minutos:
Esta regra determina que nos primeiros três minutos após o culto,
nenhum membro comece uma conversa com uma pessoa que já conheça
e com quem tenha comunhão em outras situações. É que estes três
minutos são exatamente o tempo que os visitantes que vêm pela primeira
vez e os membros que estão à beira do caminho levam, em média, para ir
embora, se até então ninguém falou com eles.71
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O convite final é para todos desfrutarem de um chá, café e suco para as crianças em
um ambiente informal e, se possível, com acesso à livraria da igreja.72
Notemos que, em ambos os modelos sugeridos, o sermão é colocado logo no início
do culto, aproveitando o período de maior atenção dos presentes.

A DURAÇÃO DO CULTO
A questão da duração do culto é cultural. Para nós, três horas de duração é tempo
demais; para cristãos de Angola ou Moçambique, um culto de 180 minutos é curto. Além
disso, entendemos que Deus pode conceder uma experiência de avivamento à igreja,
extrapolando qualquer planejamento. Mesmo assim, o Senhor nos convoca a sermos bons
gestores do tempo (Sl 90.12; Ef 5.15-16).
Saibamos que “os oficiantes do culto são Deus e os fiéis, com suas diferentes
atribuições litúrgicas. Mas desse encontro participam ainda outros atores: De um lado, os
anjos, e, de outro, o mundo que anseia por ser reorientado em direção ao louvor e à
glorificação do Senhor”73 (os visitantes e frequentadores). Deus e os anjos não são
guiados por um relógio e uma agenda. Mas mesmo os fiéis se cansam, quando o culto se
arrasta além da medida, e os visitantes podem não retornar, se percebem que o culto é
longo (e maçante) demais.
Quando há dois cultos no domingo, o ideal é que o matutino dure entre 50 e 60
minutos, e o da noite, até 90 minutos. O tempo pode ser alongado em ocasiões especiais.
Mesmo assim o correto é que a possibilidade de distensão de tempo seja prevista e a
liturgia passe por uma revisão prévia, evitando reuniões muito longas.

A UNIDADE E O FLUXO DO CULTO
A liturgia não deve ser uma colcha de retalhos. As partes têm de se comunicar, sem
interrupções ou transições bruscas. A adoração deve fluir suavemente, de uma seção para
outra.
Para que isso aconteça, são necessárias quatro coisas:
1. Tudo é providenciado com antecedência.
2. O culto possui unidade temática.
3. A transição entre as partes da liturgia é rápida e fluida.
4. Os avisos são evitados ou reduzidos.
Quanto ao item 1, o preparo prévio exige um esforço conjunto do pastor e equipe
(cf. a pertinência da organização, na seção 13.1 da apostila do curso Adoração Bíblica).
De acordo com Douglass, quando as pessoas chegam para cultuar a Deus, desde o pátio
até o lugar de adoração — tudo deve estar limpo, arrumado e atraente.74 Para Spurgeon,
o “lugar” e a “atmosfera” contribuem para a dispersão dos adoradores:
Se o lugar é como esta sala neste momento, selada contra o ar puro, com
todas as janelas fechadas, eles têm bastante dificuldade para respirar, e
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não podem pensar em mais nada. Quando as pessoas inalam
repetidamente o ar que já esteve nos pulmões dos outros, toda a
maquinaria da vida se desengrena, e elas ficam mais propensas a ter dor
de cabeça do que dor de coração. A segunda melhor coisa da graça de
Deus para o pregador é o oxigênio. Ore para que se abram as janelas do
céu, mas comece abrindo as janelas do seu salão de cultos.75
O salão deve estar suficientemente iluminado e com sonorização adequada.76 Além
disso, bem antes do culto começar, os agentes da adoração (diáconos, recepcionistas,
dirigente da liturgia, pregador, músicos e equipe de som e multimídia) devem estar
prontos e a postos.
Quanto ao pregador, o ideal é chegue cedo, mas nem sempre isso é possível.
Conheço um pregador que sempre chega aos cultos com pelo menos 30 minutos de
antecedência, mas não é o meu caso. Eu “luto” em meditação e oração, todas as
madrugadas e tardes de domingo antes de pregar, mesmo que o sermão tenha sido
finalizado na semana anterior. E há situações em que a igreja recebe um preletor
convidado, que não consegue chegar a tempo.
Sendo assim, o dirigente do culto deve iniciar pontual, alegre e serenamente, mesmo
sem a presença do pregador. E vice-versa (se o pregador verificar que o dirigente do culto
não chegou, que inicie na hora e transfira a liderança do culto para o dirigente depois que
este chegar, sem chamar a atenção da igreja para isso).
De fato, o planejamento começa dias antes do culto. O pastor77 prepara e distribui a
liturgia com antecedência. Douglass, propõe que o texto e tema do sermão sejam
divulgados pelo menos uma semana antes.78 Os músicos também são beneficiados ao
saber de antemão os hinos e cânticos que precisam ensaiar. O dirigente da liturgia pode
repassar as partes da liturgia diante de Deus e dirimir dúvidas com o pastor, bem antes do
culto.
Os músicos precisam poder tocar o prelúdio entre vinte e quinze minutos antes da
saudação inicial. Isso exige que todos os ensaios sejam finalizados antes disso.
Quanto ao som e multimídia, todos os equipamentos (microfones, projetores etc.)
têm de estar ligados, instalados e testados antes de tudo o mais acontecer. Os recursos de
áudio e vídeo devem ser deixados prontos, no púlpito, todos os domingos, para o caso do
pregador necessitar utilizá-los.
E se uma pessoa escalada tiver de faltar é importante avisar com prazo, para que se
possa reorganizar e garantir uma boa execução do planejamento. Se não for possível
avisar, como vimos acima, os agentes da liturgia devem ter flexibilidade, competência e
disposição de servos para fazer os ajustes necessários, “sem murmurações e contendas”
(Fp 2.14-15).
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Quanto ao item 2, é recomendável que o culto tenha um tema. Como afirma
Douglass:
Todo culto deveria ser uma obra de arte unificada e trabalhada em todos
os seus detalhes, de modo que todos os elementos e símbolos se
complementem e se interpretem. O salmo, a apresentação, o sermão, a
bênção, o hino do coral — tudo isto deveria ter uma coerência e apontar
na mesma direção. Geralmente o tema do sermão é o que define o tema
do culto, mas algumas vezes as festas especiais (inauguração, [...] dias
especiais do calendário eclesiástico etc.) podem determinar o tema.79
Parece que é isso que Jowett chama de “propósito do ofício”:80
Apanhemos uma caneta e, a fim de que possamos banir para mais longe
ainda o perigo da vacuidade, passemos para o papel o nosso propósito e
a nossa aspiração para o dia. Vamos lhe dar a objetividade de uma carta
marítima; examinemos a rota e fitemos, firmes, o porto do nosso destino.
Se, ao subirmos os degraus para o púlpito, algum anjo nos desafiasse a
expormos a nossa missão, deveríamos ser capazes de dar uma resposta
imediata [...]. Uma finalidade sublime, singela e soberana entrelaça os
elementos isolados do culto, faz tudo funcionar cooperativamente e
promove o relacionamento e a vitalização de todas as partes, mediante a
influência penetrante do propósito que lhes é comum.81
Richards menciona cultos “coordenados para agrupar os elementos da adoração ao
redor de um atributo de Deus que combina com a verdade bíblica principal que será
transmitida pela pregação”.82 Da verdade principal do sermão (e.g., a intenção de Deus
em salvar Nínive, no livro de Jonas) se traça uma linha para um atributo de Deus (no caso,
seu amor compassivo). O tema do culto seria O Amor Compassivo de Deus e todas as
leituras, orações e músicas deveriam destacar isso.83
Pensando no item 3, é desagradável quando a transição entre as partes da liturgia é
truncada. Talvez o leitor se lembre de uma ou mais ocasiões, visitando igrejas, em que o
dirigente anuncia um cântico, e os músicos demoram dois minutos para caminhar do
fundo para a frente da igreja, e outro minuto para “testar” microfones e instrumentos.
Estes três minutos parecem intermináveis!
É agradável quando as partes da liturgia não são anunciadas (há ocasiões em que o
anúncio é necessário, mas mesmo assim, que seja rápido). Cada participante sabe o
momento de contribuir. Resultado: A liturgia flui. Para isso os detalhes das participações,
movimentações e posicionamento dos participantes são planejados (e.g., os músicos se
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sentam nos primeiros lugares). Até os momentos em pé e assentados, são pensados
previamente. Isso é repassado pelas equipes antes do culto iniciar.
Quanto ao item 4, o melhor é que slides mostrem os avisos mais importantes, nos
momentos de prelúdio e poslúdio.

A CONDUÇÃO DO CULTO
O que acontece no culto é dirigido pelo pastor (que pode ou não ser o pregador), pelo
dirigente da liturgia e pelos músicos. Mesmo um culto bem preparado pode ser
prejudicado sem boa direção. É claro que “não é a forma do culto que é de importância
principal, mas a presença do Espírito Santo na plenitude de seu poder; isto é o que torna
qualquer culto vivo”.84 Sendo assim, os dirigentes (do culto, da música e o pregador)
devem suplicar a Deus que os abençoe espiritualmente.
A Direção da Liturgia
A quem ou a que podemos comparar um dirigente de liturgia? Em primeiro lugar é
um adorador, ou seja, tudo o que ele pensa, diz e faz durante o culto, é na condição de
crente que oferece sua vida e dons ao Senhor. Sendo assim, seu interesse maior é em
glorificar a Deus.
A pessoa que dirige a liturgia — homem ou mulher de Deus — deve fazer isso
consciente de seu papel e função. Aqui são totalmente aplicáveis as palavras de John
Henry Jowett:
É nosso encargo, dado por Deus, de guiar homens e mulheres cansados
ou rebeldes, exultantes ou deprimidos, ardorosos ou indiferentes, para o
“abrigo do Altíssimo” (Sl 91.1). Devemos auxiliar os que estão
carregados de pecados a alcançarem a fonte de purificação, os escravos a
alcançarem os cânticos de libertação. Cumpre-nos ajudar o coxo e o
paralítico a recuperarem a agilidade perdida. Cabe-nos socorrer as asas
partidas, encaminhando-as à luz curativa das “regiões celestiais em
Cristo” (Ef 1.3). Compete-nos enviar os corações sombrios ao calor da
graça. Devemos auxiliar os levianos a se vestirem com o “manto de
louvor” (Is 61.3). Cumpre-nos ajudar a livrar os fortes do ateísmo do
orgulho, e os fracos do ateísmo do desespero. Cabe-nos auxiliar as
crianças a verem a gloriosa atração de Deus, e auxiliar os idosos a
perceberem o envolvente cuidado do Pai e a certeza do lar eterno. Isso é
um pouco do que significa a nossa vocação, quando ocupamos o púlpito
no santuário.85
Esta consciência, assim como o apreço pela glória de Deus, nos torna transparentes:
Se nós mesmos estivermos admirando a glória do Senhor, seremos
apagados em nossa transparência. Se procurarmos a glória do Senhor,
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seremos cercados pela pureza, simplicidade e singeleza na devoção, que
se prestarão a mostrar o Rei; e os homens não verão “mais ninguém a
não ser Jesus” (Mt 17.8). Tudo no culto será significativo e nada será
importuno. Tudo cairá brandamente no lugar certo e contribuirá para a
armação de um cenário reverente e sóbrio em que nosso Senhor será
revelado, “cheio de graça e de verdade” (Jo 1.14).86
Em segundo lugar, o dirigente da liturgia é um anfitrião. Visto por esse ângulo, o
culto é dirigido como se recebêssemos pessoas em nossa casa (de fato, somos anfitriões
da Casa de Deus). O papel do dirigente é receber bem, sendo bem-educado, amável e
acolhedor.
Em terceiro lugar, ele é o guia que conduz o povo na trilha litúrgica. Algumas vezes
ele investirá tempo explicando determinado passo, sem nunca parar demasiadamente,
para que os caminhantes não percam o pique. Outras vezes ele seguirá com objetividade
e firmeza, assegurando o bom ritmo da caminhada.
Douglass adverte:
[Corremos o risco de] perder esta geração, se continuarmos oferecendo
cultos tão monótonos e sem graça como temos feito até aqui. Com tantos
“intervalos” que existem em nossos cultos, em casa as pessoas já teriam
mudado de canal várias vezes. O nosso culto não precisa ser agitado;
pode até ter momentos de silêncio [...], mas precisamos evitar os “pontos
mortos”. O culto precisa de um certo ritmo para envolver as pessoas.87
Dito de outro modo, às vezes com “santos empurrões”, o dirigente do culto move os
adoradores de uma parte para outra, até o amém final.
É por isso que, em quarto lugar, o dirigente da liturgia é um motivador. Ele ajuda as
pessoas a entender que o que vem a seguir vale a pena. Isso exige serenidade positiva.
Dito de outro modo, ele evita dar ênfase aos pedregulhos do caminho. O povo não precisa
saber, por exemplo, que “estava planejado cantar o Hino 32, mas como o pianista faltou
mais uma vez sem avisar, passaremos para a oração final”. Esse tipo de informação não
ajuda em nada o adorador ou visitante. O melhor é dizer: “Cantemos o Hino 32 de todo o
coração. Em seguida, oremos ao Senhor!”
E ele motiva com a maneira como adora (o povo observa isso). Sua oração deve ser
bíblica, sincera e fervorosa. O dirigente tem de acompanhar as orações dos demais com
atenção, dizendo améns. E deve usar a oração para falar com Deus, não para pregar.88
Precisa também cantar com segurança e de todo o coração; o ideal é que ouça as canções
em casa ou as repasse em seu coração, a fim de não parecer, diante da igreja, que ele não
as conhece. E as Escrituras devem ser lidas com devoção.89 Mesmo primando pela
agilidade do culto, ele não pode proceder mecanicamente. Aplica-se aos dirigentes de
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liturgia as palavras de Peter White: “Tenhamos paixão!”.90 Ou de Douglass: “Você não
deve ser monótono!”91
Por fim, em quinto lugar, o dirigente de liturgia é um comunicador. Ele precisa ser
visto e ouvido. Como sugere Douglass, “à credibilidade da Palavra precisa ser
acrescentada a credibilidade daquele que a anuncia. Isto significa: Quero ver a sua
linguagem corporal, sua mímica, seus gestos, seu sorriso e sua seriedade”.92 Sendo assim,
eis cinco recomendações:
1. Esteja presente.
2. Comunique com sua postura, aparência, rosto, gestos e voz.
3. Certifique-se de que todos entendam o que você diz.
4. Fale pouco e bem.
5. Não manipule.
Quanto ao item 1, estar presente significa ter foco; saber lidar com distrações e
preocupações. Estar mergulhado, mente e coração, no ato da condução da adoração.
Reynolds nos lembra de que:
Preocupações são as piores coisas de todas porque elas sempre são sobre
o passado ou sobre o futuro, duas coisas que nem sequer existem no
presente. Na nossa vida diária [...], incluindo apresentar-se, nós temos de
limpar nossas mentes e estar em um lugar, bem aqui.93
Nesse caso, aquilo se é dito sobre o artista, pode ser aplicado ao dirigente do culto:
“Você tem de acreditar na sua mensagem completamente ou ninguém mais irá. Você deve
acreditar na sua história e estar ‘perdido no momento’ em que envolve a audiência”.94
Quanto ao item 2, é importante colocar-se de pé, “de frente e no centro”.95 Por esta
razão, é ruim quando o púlpito é colocado no canto. O dirigente deve assumir esta
visibilidade porque “os seres humanos são mais propensos a sugar muito mais significado
das pessoas do que da informação que elas apresentam”.96
Sendo assim, a aparência do dirigente é importante. Ele deve estar limpo, bem
apresentado, com um “traje adequado à [...] circunstância”.97
E ele comunica com seu rosto e gestos. Ele pode e deve cumprimentar as pessoas
com um sorriso dizendo “bom dia” ou “boa noite”, ou “graça e paz do Senhor Jesus”; ou
“a paz do Senhor seja com todos”. E as pessoas podem responder espontaneamente, sem

90
91
92

93
94
95
96
97

WHITE, 2003, loc. cit.
DOUGLAS, op. cit., p. 249.
Ibid., p. 253. Cf. REYNOLDS, Garr. Apresentação Zen: Ideias Simples de Como Criar e Executar
Apresentações Vencedoras. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2010, p. 209: “As audiências irão
entender melhor a mensagem do apresentador quando eles puderem vê-lo e ouvi-lo” (grifo nosso).
REYNOLDS, op. cit., p. 186. Grifo nosso.
Ibid., p. 189.
Ibid., p. 207.
Ibid., p. 208. Grifo nosso.
POLITO, Reinaldo. Superdicas Para Falar Bem em Conversas e Apresentações. São Paulo: Saraiva,
2005, p. 63.
Manual da IPB Rio Preto | Pg. 97

afetação.98 Além disso, sua expressão facial, gestos e corpo devem combinar com o
momento litúrgico — é estranho quando, com a face carrancuda e os ombros caídos, o
dirigente entoa: “Cantai! Exultai! O Messias chegou!”99
Quanto ao uso da voz, o dirigente deve falar de modo natural. Spurgeon menciona
um “ministro mui estimado, mas que zumbia tristemente, como ‘uma humilde abelha num
jarro’”.100 Ele denuncia os que falam com “linguagem fictícia e artificial, e tons falsos”.101
A falsidade aparece como segue:
A maioria dos nossos pregadores tem um tom de voz santo para os
domingos. Eles têm uma voz para a sala de visitas e para o quarto de
dormir, e outro tom completamente diverso para o púlpito [...]. No
momento em que alguns homens cerram a porta do púlpito, deixam para
trás a sua varonilidade pessoal [...]. Deixam de ser carne e osso, já não
falam como homens, mas adotam um ganido, um roto gaguejar [...], tudo
isso para impedir toda suspeita de que não estão sendo naturais [...].
Quando é posta a veste sacral, quantas vezes fica patente que ela é a
mortalha do verdadeiro homem, e o efeminado emblema do
formalismo!102
Spurgeon identifica três modos esquisitos de falar. Primeiro ele menciona “aquele
estilo engrandecido, doutoral, inflado, bombástico”, ou, em outras palavras, a fala com
“voz grandiosa, ondulante e empolada”.103 Ele conta a história de dois homens ouvindo
um pregador que, ao falar, parecia soprar vapor. O primeiro “disse que pensava que o
pregador ‘tinha engolido um bolinho quente’, mas o outro cochichou: ‘Não Jack, não foi
isso: Ele tragou um diabinho’”.104
O segundo modo de falar é “o método de enunciação que se diz ser muito [...]
elegante, adocicado, delicado [...] fútil. Opaco e enfadonho”.105 Spurgeon diz que a
“ordem de registro genealógico” desta oratória é o seguinte: “Soquinho, que era filho de
Gaguejo, que era filho de Sorrizinho, que era filho de Dândi, que era filho de Maneirismo;
ou Rebolante, que era filho de Pomposo, que era filho de Ostentação — de muitos filhos
o pai era o mesmo”.106 E continua:
Estou persuadido de que esses tons, semitons e “monotons” são
babilônicos, e absolutamente não pertencem ao dialeto de Jerusalém,
98
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pois o dialeto de Jerusalém tem a sua característica distintiva, que é o
modo de falar próprio do homem, e esse modo é o mesmo, fora do
púlpito e dentro dele.107
Por fim, Spurgeon menciona as “idiossincrasias no falar, desagradáveis ao
ouvido”,108 e podem ser corrigidas com treino e prática (retornaremos a este assunto no
item 4). Em tudo isso Spurgeon se identifica com Wesley que dizia: “Cuidado com
qualquer coisa que seja grosseira ou sofisticada, na gesticulação, nas frases ou na
pronúncia”.109
Resumindo, que sejamos naturais. “Boas apresentações [e direções de culto]
baseiam-se em conversar, compartilhar e se conectar, num nível intelectual e emocional,
de uma maneira sincera e honesta”.110 Isto posto:
• Fale com voz firme, animada, pausada (calma) e sem afetação.
• Não use a voz de maneira artificial ou forçada. É esquisito quando a pessoa
abandona seu falar conhecido e muda o tom, volume ou velocidade de voz
(como um locutor de jogo de futebol).
Isso nos conduz ao item 3: Certificar-se de que todos entendam. Isso é conseguido
(1) pelo volume correto da voz; (2) pelo modo como articulamos as palavras e frases e
(3) pela repetição.
• O volume deve ser suficiente para as pessoas ouçam como se você estivesse
em frente de cada uma, falando agradavelmente, sem gritar.
• As palavras e frases devem ser ditas com clareza, de modo que as pessoas
entendam a diferença entre “aspargo” e “estrago”.
• Ao indicar um hino ou passagem bíblica, ou dizer algo importante, repita o
número, referência ou informação algumas vezes, para que as pessoas
tenham tempo de localizar as referências ou gravar a comunicação.
E chegamos ao item 4. Falar bem não equivale a falar muito. Primeiro quer dizer
falar com domínio mínimo do idioma, pois erros de português causam desconforto e até
distanciamento dos ouvintes.
Mas mesmo as derrapagens na língua são menos incômodas do que alguns
maneirismos, tais como repetições de “né”, “ãããã” e outras. Polito diz que o “né” tem
uma família grande, “que inclui ‘tá?’, ‘ok?’, ‘entende?’, ‘percebe?’, ‘tá entendendo?’ e
outros agregados não menos votados, como ‘não é verdade?’, ‘fui claro?’”.111 Outro vício,
o “ãããã”, é às vezes acompanhado do “éééé” e “huumm”,112 até na mesma sentença —
“Eu sei o que quero dizer, éééé, ãããã”.113 Temos de tomar consciências de tais vícios, que
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são identificados de duas maneiras: Quando uma pessoa conversa conosco sobre eles, ou
quando nós gravamos e avaliamos o que dizemos.114
Algumas dicas de Adler para a boa interação, são também úteis para a fala do
dirigente do culto: “Não divague [...]; não tagarele sem parar [...]; não diga ‘Veja’ quando,
na verdade, você quer dizer ‘Por favor, escute’”.115 E Reynolds complementa: A boa fala
exige saber “quando parar”.116 O dirigente litúrgico deve dizer o essencial, conduzir o
povo rapidamente pela liturgia, não investindo tempo excessivo em determinada parte ou
transições.
Quanto ao item 5, ele não deve forçar as pessoas a levantar as mãos, ou bater palmas,
ou dizer aleluias ou améns, ou a cumprimentar quem está ao lado etc. Douglass acerta
quando sugere que os participantes “devem sentir que não serão colocados sob pressão,
mas serão aceitos e edificados”.117 Temos de evitar toda manipulação.
Por fim, é importante saber o que o dirigente de liturgia não é (e isso se aplica aos
músicos):
• O dirigente de liturgia não é um profeta exortador. Não é sua função
denunciar os pecados de Israel e as falhas da igreja local. Se a liturgia
equivale, guardadas as devidas proporções, a receber pessoas, um visitante
não precisa saber dos problemas internos de nosso lar. O dirigente da liturgia
não deve usar o púlpito para criticar, dar broncas ou publicar os defeitos da
igreja.
• O dirigente de liturgia não é o pregador. Mesmo que a pessoa que dirige o
culto seja a mesma que pregará o sermão, ele deve saber discernir “o tempo
e o modo” (Ec 8.5-6), cuidando para que haja apenas um momento de
explicação e aplicação bíblica.
Aqui aprendemos sobre a importância do dirigente da liturgia. Seu desempenho
afeta a duração e qualidade final do culto. Pensemos agora na condução da música.
A Direção da Música
O cântico tem de ser reverente mesmo quando alegre; e vivo mesmo quando solene. Não
é correto confundir alegria com falta de reverência e o mero formalismo não agrada ao
Senhor.
Cantar afeta a pessoa inteira (mente, emoções e corpo). Levantar as mãos, se prostrar
ou se colocar de pé, são respostas bíblicas do corpo a Deus (Sl 28.2; 63.4; 5.7; 95.6; Ap
7.9-12). Não há nada pecaminoso na música tocar a alma e produzir tanto regozijo quanto
choro, despertamento dos sentidos e retorno do homem inteiro para o Deus vivo (Ed 3.13;
Sl 9.2 — quanto às palmas e aplausos, cf. seção 12.4 da apostila do curso Adoração
Bíblica; quanto à dança litúrgica, cf. aulas 7-9 do referido curso).
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Considerando o mandato cultural, um solo instrumental pode ser legítimo enquanto
dedicação de um talento musical — como aspecto da criação — a Deus. Os adoradores
podem considerar este ato como antecipação do reino consumado, quando todas as artes
refletirão perfeitamente a glória do Criador. O crente pode ouvir uma performance
musical louvando ao Senhor por conceder dons e talentos a seus servos. É claro que
aqueles que escolhem as músicas para a liturgia devem, com bom senso, favorecer aquelas
que permitam maior participação congregacional.
Assim como o dirigente da liturgia, o músico deve ser um adorador, ou seja, tudo o
que ele pensa, diz e faz durante o culto, é na condição de crente que oferece sua vida e
dons ao Senhor. Sendo assim, seu interesse maior é em glorificar a Deus.
A pessoa que dirige a música deve fazer isso consciente da importância do louvor.
O louvor nos lembra “de quem é Deus e do que ele faz”.118 “O louvor purifica a pessoa
que ora”, “dá alegria” e “nada mais é do que saúde interior visível e audível”.119 “O louvor
tem poder transformador sobre a vida” e “é a atitude principal dos habitantes do céu”.120
Nesses termos, as palavras de Jowett, sobre o papel do dirigente da liturgia, são aplicáveis
ao dirigente da música. E este também, guardadas as devidas proporções, é um tipo de
anfitrião, guia, motivador e comunicador.
Indo na contramão da tendência dominante, entendemos que não é bíblica a ideia de
um “momento de louvor” destacado do restante da liturgia. Há música tanto na liturgia
da Palavra quanto na do cenáculo. Os agentes da música (regentes, corais, cantores e
músicos em geral) se prontificam a cantar e tocar — hinos e cânticos contemporâneos —
conforme requerido na liturgia.
Afirmamos que nem sempre as práticas antigas devem ser normativas (seção 12.3
da apostila do curso Adoração Bíblica). Sendo assim, a ideia de que cânticos
contemporâneos não devem ser cantados em cultos de Santa Ceia decorre de tradição, não
de prescrição bíblica. Quem prepara a liturgia (o pastor ou uma comissão) dispõe de
liberdade, logicamente, respeitando-se o Princípio Regulador de Culto, para definir que,
em um culto de Ceia, serão cantadas apenas músicas contemporâneas, ou somente
músicas do Hinário, ou um pouco de ambas. Entenda-se que tanto o cântico novo quanto
o do hinário (quando são atendidos os requisitos mencionados nas seções 12.1 e 12.2 da
apostila do curso Adoração Bíblica) são, tecnicamente, música sacra.
Especialmente os regentes e cantores assumem o papel de comunicadores. Nesses
termos, aquilo que foi dito acima, aos dirigentes de liturgia, concerne também a eles.
Cabem, para os dirigentes da música, algumas adaptações:
• Fale com voz firme, animada, pausada (calma) e sem afetação.
• Não use a voz de maneira artificial ou forçada.
• Aplicando a alínea “c” do Art. 18, do Estatuto do Ministério de Música, evite
apresentar-se de bermuda nos cultos públicos.
• Aplicando a recomendação “fale pouco e bem” e “não manipule”, nós não
concordamos com a leitura doutrinária da “adoração profética extravagante”.
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Trocando em miúdos, os que conduzem a música não têm a função de
exortar, admoestar, pregar ou, como dizem, “ministrar”. Nem de mover a
igreja a “clamores” ou outras iniciativas de oração que não constam na
liturgia do culto.
Entendamos que isso não anula os dirigentes da música, impedindo-os de falar. Pode
ser que isso seja necessário, especialmente quando é ensinada uma música nova. No
entanto, em igrejas que disponham de projetor, é possível até passar de uma música para
outra utilizando “pontes instrumentais”,121 sem necessidade de anunciá-las (o povo é
“situado” pelos slides). Resumindo, a função dos cantores é cantar; a função dos
instrumentistas é tocar. Simples assim.
Quase terminando, não é necessário que toda música seja cantada de pé. A
congregação pode cantar assentada, a não ser no ofertório, quando sentar atrapalha dos
que precisam se levantar para entregar seu dízimo ou oferta, ou se a música exigir que o
povo cante de pé. Um hino que nos convoque a “marchar”, por exemplo, não pode ser
cantado sentado.
Outro detalhe: As músicas não devem reproduzir, exatamente, os formatos ou
arranjos originais. Longos solos instrumentais ou repetições desnecessárias devem ser
eliminados. Nossos arranjos devem primar pela concisão e simplicidade do canto
congregacional.
Ao ensinar um novo cântico:
• O dirigente deve cantar uma vez com a igreja assentada, e, caso seja
necessário, uma segunda vez com a igreja em pé.
• Na primeira execução, enfatizar a letra e melodia (não é preciso tocar a
música inteira).
Concluindo, a não ser a pedido do pastor, deve ser evitado cantar a música inteira
duas vezes no mesmo culto.
Sobre os Avisos
Os departamentos devem enviar seus avisos para publicação no Boletim. O
departamento que quiser reforçar seu aviso nos cultos deve solicitar à equipe de
multimídia que prepare uma apresentação (PowerPoint), que será projetada no início e
fim do culto.
O departamento que desejar que seu aviso seja reforçado do púlpito deve solicitar
ao dirigente da liturgia, que poderá deferir ou não o pedido.

CONCLUSÃO
É possível formular uma liturgia bíblica, fiel ao Princípio Regulador de Culto, e ao mesmo
tempo contemporânea.
A implementação do culto exige dedicação de inteligência (iluminada pelo Espírito
Santo), tempo e energia. É importante que haja cooperação entre o pregador, os dirigentes
da liturgia e da música, e a equipe de som e multimídia.
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