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2 – EDITORIAL 

Um Novo ano. Novas ... 

 Chegamos ao último dia de 2019. Um ciclo concluído com êxito. 
Um ano de aprendizados e de crescimento. De mudanças e de lições. 
Mais do que celebrar o encerramento de mais uma temporada, 
também é tempo de desejar boas novas para a que está por vir. 
 Temos muito a agradecer e a realizar. Somos gratos ao Senhor 
por ter sempre nos acolhido, amado e sustentado. Somos gratos pelas 
104 vezes que nos reunimos nos domingos, quartas-feiras para orar e 
estudar, aulas no seminário, encontros em lares, casais, jupib, 
embaixadores, homens, mulheres, etc. Tivemos alguns momentos 
tristes, mas, por tudo somos gratos. 
 E 2020 promete! 
 Este ano desejamos alcançar todas as metas que temos 
planejado. Desejamos Ser uma Nova Igreja, comunidade de Fé e 
Comunhão, cheia de paz e encontros. 
 Que seja o ano quando levaremos Jesus em cada lar na nossa 
Cidade.  Que tenhamos paz e sabedoria para as decisões individuais e 
coletivas que deveremos tomar no ano que está por vir. Que seja um 
ano de mais diálogo. Que seja um ano de comunhão, cuidado ou seja 
discipulado. 
 É assim que a FAMÍLIA PIBTO fecha mais um ciclo desejando 
um belo e maravilhoso ano cheio de graça e alegrias no Senhor. 
Obrigado, 2019. Seja bem-vindo, 2020! 
 
com carinho, 
pastor Marcos Levi e família, 
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3 – PACTO DAS IGREJAS BATISTAS DO BRASIL 
 
Tendo sido levados pelo Espírito Santo de Deus e aceitar o Senhor 
Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e tendo sido 
batizados, sob profissão de fé, em nome do pai, do Filho e do Espírito 
Santo, decidimo-nos unânimes, como um corpo em Cristo, firmar 
solene e alegremente, na presença de Deus e  desta congregação, o 
seguinte pacto: 
Comprometemo-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre 
unidos no amor cristão; trabalhar para que esta igreja cresça no 
conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e 
espiritualidade; manter os seus cultos, suas doutrinas, suas 
ordenanças e sua disciplina;  contribuir liberalmente para o sustento 
do ministério, para as despesas da Igreja, para o auxílio aos pobres e 
para a propagação do evangelho em todas as nações. 
COMPROMETEMO-NOS também a manter uma devoção particular,  a 
evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente os nossos 
filhos, amigos e conhecidos; a ser corretos em nossas transações, fieis 
em nossos compromissos e exemplares em nossa conduta; a ser 
diligentes nos trabalhos seculares, evitar a detração, a difamação e a 
ira, sempre  e em tudo visando á expansão do reino do nosso Salvador. 
Além disso, 
COMPROMETEMO-NOS a ter cuidado uns dos outros, a lembrar-nos 
uns dos outros nas orações; ajudar-nos mutuamente nas 
enfermidades e necessidades; cultivar relações francas e a delicadeza 
no trato; estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quanto 
possível, à paz com todos os homens. Finalmente 
COMPROMETEMO-NOS a, quando saímos desta localidade para outra, 
unir-nos a uma outra Igreja da mesma fé e ordem, em que possamos 
preservar os princípios da Palavra de Deus e o espírito deste Pacto. 
O Senhor nos abençoe e proteja para que sejamos fiéis e sinceros até 
a morte. 
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4 – ATIVIDADES  
 
DOMINICAIS 

Culto Matutino 9h 

Escola Bíblica Dominical 9:30h 

Visitas/Diversos 15:00h 

Culto Noturno 19:30h 

 
 
SEMANAIS 
Segunda-feira (Sem Atividades) 
Terça-feira 19:30h – Organizações/PGMS 
Quarta-feira 19:30 – Culto Ensino e Oração 
Quinta-feira 19:30 - PGM / Ministérios 
Sexta-feira (Sem Atividades) 
Sábado Atividades de Lazer (Acampamento) 

Culto Jovem /Reuniões / Folga Pastoral. 
 
 
MENSAIS 
1º Semana do Mês Semana de Oração às 19:00h 
1º Domingo do Mês Café da Manhã / Almoço Família PIBTO/ 

Celebração Ceia do Senhor 
4º Domingo do Mês Visita Pastoral as Congregações/ Regional 

Norte CBT 
 
 
TRIMESTRAIS 
1º - Quarta-feira Assembleia Geral Administrativa 
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5 – CARGOS E FUNÇOES / ORNAGOGRAMA 
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5.1 – PASTOR TITULAR  
▪ Marcos Levi Brito Barbosa Rios 

 

5.2 – DIÁCONOS 
1. Abraão da Gama lima 
2. Adalto da Gama lima 
3. Dorian dos Santos Lima 
4. Dyego Marcio Damasceno Costa 
5. Gabriel Cloves Duarte da Silva 
6. Joacy Pereira da Silva 
7. Joedson Carvalho de Sousa 
8. José Pereira Matos 
9. Pedro Antunes Teixeira 

 

5.3 – DIRETORIA ESTATUTÁRIA - 2.020 - 2.021 
Presidente: Marcos Levi Brito Barbosa Rios, Pastor 
1º Vice-Presidente: Maria Ires da Gama Lima 
1º Secretário (a): Fernanda Ribeiro Lima  
2º Secretário (o): Eliene Ferreira da Silva           
1º Tesoureiro (a): Thamara Ribeiro Carvalho Rocha       
2º Tesoureiro (a): Gercilene dos Reis Barbosa Melo   
          

5.4 – COMISSÕES 

5.4.1 – CONSELHO FISCAL 
1. Adalto da Gama Lima 
2. João Carlos Barroso 
3. Pedro Antunes Teixeira 

 

5.4.2 – PATRIMÔNIO E OBRAS 
1. Durvalino Xavier Castello 
2. Odair José de Melo 
3. Josselino Marcelino Nepomuceno da Silva (Bidy) 
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5.4.3 – EVENTOS E ORNAMENTAÇÃO 
1. Fabiana M. C. Teixeira 
2. Fernanda Ribeiro Lima 
3. Luísa Menezes da Silva Costa 

 

5.4.4 – PROMOTORA DE MISSÕES 
1. Maria Ires da Gama Lima 

6 – MINISTÉRIOS 
 

6.1 – EDUCAÇÃO CRISTÃ / ESCOLA BIBLICA DOMINICAL 
Diretor (a): Dorinete do Socorro da Costa Carneiro Rios 
 

6.1.1 – CLASSES/PROFESSORES (AS) 
Adultos: Abraão da Gama Lima / Marcos Levi Brito Barbosa Rios  

JUPIB: Dyego Márcio Damasceno Costa / Pedro Antunes Teixeira / 
Fabiana Madalena Correia Teixeira / Joedson Carvalho de Sousa.   
Juniores: Leonardo Correia da Silva / Luana Brandão da Silva Cesar 
Escolar I: /   
Pré-Escolar:  /  
Catecúmenos: Marcos Levi Brito Barbosa Rios, Pastor / Pr. Isaías 
Próspero Duarte 
 

6.2 – MULHER CRISTÃ EM MISSAO 
COORDENADORA: Luzia Matos Lima 
EQUIPE: Carla Jacqueline Madalena Marques Mousinho / Keila Souza 
Lima 
 

6.3 – SOCIEDADE MASCULINA MISSIONARIA 
COODENADOR:  
 

https://www.atos6.com/organizations/1584/organization_members/223094
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6.3.1 – EMBAIXADORES DO REI 
COODENADOR: Joedson Carvalho de Sousa 
 

6.4 – MINISTÉRIO DE CASAIS/FAMÍLIAS 
COORDENADOR (ES): Gabriel Cloves Duarte da Silva e Suely Sousa Brito 
da Silva 
EQUIPE: Clêriton Marques Barbosa e Solange dos Reis Ferreira Barbosa 
/ Dorian dos Santos Lima e Francivagna Ferreira da Silva Lima 
 

6.5 – JUPIB 
COORDENADOR (ES): Joedson Carvalho de Sousa e Kênia Mendes 
Barbacena de Sousa 
EQUIPE: Dyego Márcio Damasceno Costa e Luísa Menezes da Silva 
Costa / Pedro Antunes Teixeira e Fabiana Madalena Correia Teixeira / 
Ricardo Cesar Ferreira Madalena e Luana Brandão da Silva Cesar / 
Rodrigo Oliveira de Freitas / Heliena Barros dos Santos Rodrigues. 
 

6.6 – EVANGELISMO E MISSÕES 
Marcos Levi Brito Barbosa Rios, Pastor / Seminarista 
 

6.7 – MÚSICA 
COORDENADOR (ES): Wuêndeson Marques Barbosa 
SONOPLATIA: Josselino Marcelino Nepomuceno da Silva (Bidy) / Paulo 
Henrique Alves Campos Balbino 
 

6.8 – COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA 
EQUIPE: Pastor Marcos Levi Brito Barbosa Rios / José Carlos Jardim 
Martins / Layse Carvalho / Valnei Rodrigues Feitosa / Marcus Vinicius 
Carneiro Barbosa / Eduardo Barbacena de Sousa. 
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8 – MINISTÉRIO/ATRIBUIÇÕES 
  

8.1 – PASTORAL:  Pr.  Marcos Levi B. B. Rios 
I. Definição: É aquele ministério que visa orientar, alimentar, consolar, 
profetizar, curar, exortar e guiar as ovelhas de Deus no caminho do 
Senhor. 
II. Objetivos Gerais 
a. Ministério da Palavra 

• Estudar, pesquisar e preparar as mensagens do Senhor para seu 
povo; 

• Zelar pelo bom uso do púlpito da igreja, mesmo que em 
comunhão com os outros ministérios; 

• Promover o doutrinamento do povo de Deus pela Palavra; 

• Profetizar em nome do Senhor, exortando o povo a não se desviar 
do caminho; 

• Estimular o povo de Deus à obra do testemunho pessoal e ao 
sustento da obra missionária; 

• Exortar sempre o povo de Deus no sentido de andar no caminho 
da fidelidade; 

• Nunca desprezar o uso da Palavra de Deus como única regra de fé 
e prática cristã. 

b. Ministério do conforto no lar 

• Visitar os membros da igreja, mui especialmente os enfermos; 

• Estimular outros ao exercício desse ministério; 

• Sempre orar em cada visita, deixando uma porção da Bíblia com a 
família; 

• Levar em consideração a vida dos familiares não crentes; 

• Lembrar sempre da igreja como elo de comunhão de amor entre 
os irmãos; 

• Providenciar soluções e/ou encaminhamentos para os casos 
extremos de saúde, necessidade material ou social; Dar sempre a 
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visão espiritual da Bíblia para todos os problemas que a família 
esteja enfrentando. 

c. Ministério da administração geral 

• Compete ao Pastor Presidente coordenar o exercício de todos os 
ministérios estimulando-os à consecução dos seus objetivos; 

• Substituir eventualmente qualquer ministro, num impedimento 
deste; 

• Convocar as reuniões com Conselho Administrativo e diretorias da 
igreja; 

• Convocar as assembleias ordinárias e extraordinárias, com o 
devido respeito aos estatutos; 

• Dirigir as assembleias dentro dos princípios das regras 
parlamentares democráticos; 

• Responder pela igreja em todas as instâncias legais necessárias; 

• Assinar convênios com entidades paraeclesiásticas ou 
governamentais, desde que pela igreja autorizado; 

• Observar o cumprimento da vontade da igreja em suas decisões 
plenárias; 

• Cobrar dos outros ministérios o planejamento anual e a 
consecução dos mesmos nos prazos predeterminados; 

• Orientar a burocracia geral da igreja, tendo em vista a necessidade 
dos dados atualizados de todos os departamentos e membros da 
mesma; 

• Responder por todas as eventualidades e omissões nos estatutos 
e regimento interno da igreja. 

III. Objetivos específicos 

• Alcançar o maior número de membros da igreja através da 
visitação; 

Atender às solicitações dos ministérios, sempre que necessário. 
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8.2 – DIACONAL: 
Coordenar o programa de Ação Social, Compaixão e Graça, visitar, 
ajudar o pastor na disciplina. Ver no regimento. 
 

8.2.1 – INTRODUTORES/ RELAÇÕES PÚBLICAS             
Manter um plano permanente de recepção da Igreja, mantendo uma 
atmosfera adequada de reverência. 
Escalar as equipes, que estarão a portas, atuando na recepção e 
controle da reverência. 
Manter o espírito de reverência no santuário, não permitindo o 
trânsito indevido de pessoas. 
Recepcionar os visitantes, encaminhando-os aos seus lugares. 
Zelar pela reverência e segurança local e próxima, em todos os 
movimentos de atividades da Igreja. 
 

8.3 – DE EDUCAÇÃO CRISTÃ / EBD 
I. Definição: É o ministério que tem por finalidade promover a 
educação, formação e capacitação do crente. 
II. Objetivos específicos: 

• Conhecer cada pessoa que seja membro da igreja; 

• Estimular a descoberta dos seus dons espirituais; 

• Promover a capacitação nos principais dons do Espírito; 

• Promover a integração em cada área do corpo cristão em que 
possa atuar bem; 

• Fazer uma avaliação num necessário espaço de tempo para 
possibilitar o crescimento mais ajustado ao corpo cristão. 

Escola Bíblica Dominical: 
a) Classes nas congregações; b) Classes por faixa etária no templo; c) 
Ensino de Alfabetização através da Bíblia (PEPE) 
Escola de crescimento cristão: a) adultos; b) jovens; c) adolescentes; 
d) outros. 
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8.3.1 – ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL 
I. Atribuições 
Diretor:   É responsável perante a igreja pelo planejamento, execução 
e avaliação do trabalho previsto no programa de ensino bíblico; 
promove a abertura e encerramento da EBD, dando ênfase aos temas 
do mês; promove reuniões com os professores. 
Professores:  A tarefa principal do professor é guiar a classe no estudo 
da Bíblia e na aplicação à vida; é responsável pelo trabalho total da 
classe e seu crescimento; deve conhecer a Bíblia, ter senso de dever, 
e principalmente ter amor pela faixa etária que for trabalhar. 
Promover reuniões com os pais dos alunos, e visitá-los quando 
necessário. 
 

8.4 – EVANGELISMO / MISSÕES E INTEGRAÇÃO 
Coordenador:  Pastor Titular 
Membros:  Seminaristas 
Órgão Coordenador: PIBTO 
Órgão Executor: Departamento De Evangelismo e Integração 
Justificativa:  para que o evangelho se torne mais conhecido, a PIBTO 
irá desenvolver este trabalho de evangelização para que mais pessoas 
possam ter experiência com Cristo.  Para melhor execução e Eficácia 
usará como material teórico e prático o projeto Igreja multiplicadora 
(IM) da Junta de Missões Nacionais da CBB.  Acontecerá nas 
vizinhanças da Igreja e na missão ARAGAUANOPOLIS, CONJUNTO 
VITÓRIA, SAO BENTO, SITIO NOVO.  Tendo em vista a grande 
necessidade da Igreja local de treinamento para os seus membros e 
congregados no cumprimento do ide de Jesus, este projeto propõe-se 
a capacitar todos que estejam dispostos ao trabalho de ganhar almas 
para o reino de Deus. 
Objetivo Geral: capacitar os membros da Igreja para ganhar e 
discipular pessoas levando Jesus a elas em Araguatins e cidades 
vizinhas. 
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Objetivo Específico:  - Fortalecer a PIBTO e suas missões, através da 
capacitação dos membros e congregados. 
- Integrar os novos decididos na Igreja 
- Capacitar as famílias a criar um ambiente favorável a 
evangelização no lar. 
 
8.5 – PROMOTOR DE MISSÕES 
Coordenar as Campanhas de Missões juntamente com o Pastor 
periodicamente informará a Igreja sobre os trabalhos missionários da 
Denominação. 
 

8.6 – DE MÚSICA 
I. Definição: É o ministério que visa promover o louvor a Deus por parte 
da igreja. 
II. Objetivos Gerais: 
Promover o interesse de toda a igreja pelo louvor bíblico em suas 
vidas; 
Dar aos cultos públicos o sentido de louvor participativo e inteligente; 
Promover estudos especiais sobre nossos hinários e sobre hinos 
especiais que fazem parte de nossa história teológica; 
Promover oficina de música, visando ao despertamento de talentos 
para o ministério de louvor. 
 
III. Objetivos Específicos: 
Promover a criação de corais e conjuntos que visem ajudar a ordem 
do culto no melhor interpretar as peças musicais de cunho sacro; 
Coordenar as atividades musicais de todos os grupos que se formarem 
na igreja; 
Coordenar a escala de participantes dos grupos de música nos cultos 
públicos da igreja; 
Promover a aquisição e conservação de instrumentos musicais; 
Coordenar, com o auxílio do pastor, todos os cultos dominicais da 
igreja e outros 



PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO TOCANTINS 
Rua 7 de setembro, 960 

 

 

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO TOCANTINS                                           
Rua 7 de setembro, 960 

17 

 

8.6.2 – SONOPLASTIA 
Finalidade: Coordenar todo o serviço de amplificação de som da igreja. 
Atribuições: 
Providenciar e instalar todo o equipamento eletrônico necessário ao 
seu serviço. 
Zelar pela conservação do equipamento. 
Controlar o uso do equipamento, guardando-o em lugar seguro e 
adequado. 
Instalar microfones e outros equipamentos e verificar seu 
funcionamento antes do início dos cultos e de outras reuniões, com 
pelo menos 30 minutos de antecedência. 
Após o término dos cultos e reuniões, desligar o equipamento e 
guardar cuidadosamente todo o material no lugar apropriado. 
Ajudar o departamento de Evangelismo na instalação de equipamento 
de som nos cultos externos, tomando todos os cuidados necessários. 
 

8.7– FAMILIA/CASAIS 
Atribuições: Promover a Integração e cuidado dos casais da PIB e 
amigos propor encontros e passeios para casais. Oferecer cursos para 
casais. Estudar e Apresentar uma abordagem metodológica para o 
ministério de Casais da PIBTO 
 

8.8 – JUPIB 
Finalidade: promover o cuidado dos adolescentes e jovens solteiros da 
PIBTO. Propor encontro e intercambio. 
 

8.9 – COMINICAÇAO 
Finalidade: cuidar e operar os equipamentos de mídia, propor o culto 
on-line em 2020, manter a web rádio PIB-TO em pleno funcionamento, 
manter o site e mídias sociais atualizados ser suporte em sua área a 
todos os ministérios da PIB. Editar os boletins para ter uma dinâmica 
de informações. 
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9 – RELAÇÕES PÚBLICAS 
 
Manter um plano permanente de recepção da Igreja, mantendo uma 
atmosfera adequada de reverência; Escalar as equipes, que estarão a 
portas, atuando na recepção e controle da reverência; Manter o 
espírito de reverência no santuário, não permitindo o trânsito 
indevido de pessoas. 
Recepcionar os visitantes, encaminhando-os aos seus lugares. 
Zelar pela reverência e segurança local e próxima, em todos os 
movimentos de atividades da Igreja. 

10 – ADMINISTRAÇÃO GERAL 
 

10.1 – PATRIMÔNIO E OBRAS 
Definição: Visa zelar pelo patrimônio físico da igreja em todos os 
níveis: móveis e imóveis na sede e nas Congregações a ela vinculados. 
II. Objetivos Gerais: 
Documentar e legalizar todos os imóveis da igreja; 
Sugerir compra ou alienação de imóveis de acordo com as 
necessidades dos ministérios da igreja; 
Promover a contínua conservação dos bens imóveis, visando ao seu 
melhor uso pela igreja e comunidade; 
Promover construções, usando todos os recursos disponíveis para as 
mesmas, inclusive a mão de obra de mutirões; 
Dar relatório à igreja de todos os gastos realizados com as construções; 
Montar os planos necessários de construção e obras da Igreja, serviço 
de acabamento das dependências, reformas necessárias, zelando pelo 
espaço físico (Móveis e equipamentos). 
Tombar todo o patrimônio físico da Igreja, registrando-o e 
controlando, organizando e mantendo em ordem os bens da Igreja.  
Supervisionar o serviço de zeladoria, sob o aspecto de disciplina, 
limpeza, conservação e segurança; não permitindo que o aspecto geral 
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se deteriore, comprometendo assim o melhor estado do patrimônio 
físico. 
Orientar a Igreja no que diz respeito a aquisição ou alienação de 
imóveis, equipamentos, reparos e possíveis construções. 
 

10.2 – ACAMPAMENTO 
Responsáveis:  José de Sousa Rocha Filho / Odair José de Melo / João 
Batista César da Silva 
1. Fazer um levantamento de investimentos no acampamento 
2. Motivar a Igreja a ir ao acampamento (trabalhar juntamente 
com os outros departamentos e Educação cristã visando atividades da 
Igreja no acampamento. 
3. Cuidar da conservação e construção 
4. Dar relatório ao Conselho. 

11 – EVENTOS/Ornamentação / Decoração/ 
 
Finalidade: Coordenar a decoração do santuário e outras 
dependências, nos cultos da Igreja e ou eventos exclusivos da PIBTO. 
Atribuições: Providenciar e enviar flores em nome da igreja às famílias 
enlutadas dos membros ou pessoas estreitamente relacionadas com a 
igreja. Zelar pelo material destinado à ornamentação do templo. 
 

12 – METAS PARA O ANO 2020 
 
1 Iniciar o trabalho em Sitio Novo (Convenio com a CBT); 
2 Manter encontros quinzenais em São Bento; 
3 Ter clínica de EBD (provavelmente em março ou abril); 
4 Ter um treinamento de ministério Infantil; 
5 Batizar pelo menos 20% do número de Membros;  
6 Receber a Assembleia da Convenção Batista do Tocantins; 
7 Vender a Terra a Comprar uma Chácara perto da Cidade; 
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8 Fortalecer a Escola Bíblica Dominical; 
9 Recuperar o Prédio do Templo e Refazer as Ferragens de Acesso as 

Salas Superiores; 
10 Realizar uma Conferência Teológica; 
11 Realizar uma Viagem de Casais; 
12 Realizar uma edição do RETIBICO (pode ser intercambio com outra 

Igreja da Região); 
13 Provar e Consagrar os Diáconos (por ocasião dos 93 anos da PIB). 

13 – TEMA PARA 2.020 

ANO DO ACOLHIMENTO 
 
tema: Acolhimento 
Divisa: "Todo o que o Pai me dá virá a mim; e o que vem a mim de 
maneira nenhuma o lançarei fora. "    João 6:37 
 
Propósitos: 

1. Acolher o maior número de pessoas de todas as classes sociais e 
culturais em nossa Igreja. 

2. Está presente em todas as áreas da sociedade araguatinense, 
visando levar Jesus onde a pessoas estão. 

3. Iniciar a Transição para uma abordagem mais contextualizada e 
eficaz para a evangelização e solidificação dos membros. 

4. Buscar a integração das gerações mediante a fidelidade aos 
ensinos da Palavra de Deus. 
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13.1 – TEMAS MENSAIS PARA O ANO DE 2.020 
JANEIRO 
01- Confraternização Universal 
01 a 15 - FERIAS PASTORAIS (2018) 
11- Capacitação para o trabalho com os Embaixadores do Rei- em 
Palmas, TO. 
21 a 26- 100ª Assembleia CBB Goiânia/GO 
FEVEREIRO - MÊS DA ALIANÇA BATISTA MUNDIAL 
01- Campeonato dos Embaixadores do Rei em Palmas/TO. 
03- Dia da Aliança Batista Mundial  
03- Início das matriculas do STBT 
10- Início das aulas STBT 
14- Formatura UNITINS – Araguatins 
22- Abertura do Trabalho Batista em Sítio Novo do Tocantins 
22 a 25 - RETIBICO 
MARÇO - MISSÕES MUNDIAIS 
01 - Aniversário STBT 38 anos 
03 a 05- Reunião Conselho CBT (Simpósio)  
08 - Dia Internacional da Mulher 
20- Aniversário PIB Tocantinópolis - 71 anos  
21- Capacitação para o trabalho com a União Masculina 
Missionária em Palmas/TO 
22- Encerramento da Campanha de Missões Mundiais 
28-Congresso Mulheres Batista do Tocantins Palmas -TO 
ABRIL - MÊS DA ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL 
10 e 11- Congresso Educadores Cristãos - Palmas/TO 
12- Domingo Páscoa 
25 e 26 - Festa de Aniversário da PIB TO (COMEMORAÇÃO) Conf. 
Pr. José Batista de Freitas Santos I.B. FILADELFIA- Palmas - TO 
22- Dia do aniversário da PIB do Tocantins - 93 Anos 
MAIO - MÊS DA FAMÍLIA / CONFERENCIA DE FAMÍLIA 
01- Campeonato do GAM em Gurupi/TO  
10- Dia das Mães 
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16- Capacitação Para Embaixadores do Rei Araguaína -Regional 
Centro Norte 
30- Festa do Lar Batista F. F. Soren 78 anos 
JUNHO - REALIDADE DENOMINACIONAL BATISTA 
03 a 05- Conselho CBT 
11 a 13- Congresso Crescer SIPABA 
14 - Dia do Pastor 
20- CONFERENCIAS TEOLOGICAS/BIBLICAS  
26 a 28 - Retiro de Esposas de Pastor - Palmas/TO 
JULHO - MÊS DA EVANGELIZAÇÃO INTENCIONAL 
06- Aniversário da CBT 47 Anos 
22 a 26- Congresso Aliança Batista Mundial Rio de Janeiro/RJ 
AGOSTO - MÊS DA JUVENTUDE E DOS ADOLESCENTES ( JUPIB) 
ACAMPAMENTO DE VERAO / VIAGEM 
09 - Dia dos Pais 
16 - Final da Campanha de Missões Regionais 
20 a 23- 36ª Assembleia CBT em Araguatins OPBB-TO / UFMBTO 
/ UMMBTO/JUBATO 
 

SETEMBRO - MÊS DE MISSÕES NACIONAIS 
05 a 07 – CONJUBATO 
08- Dia de Missões Nacionais  
26- Congresso de Mulheres do Tocantins Araguaína/TO 
OUTUBRO - MÊS DAS CRIANÇAS 
02 a 05- Congresso da Terceira Idade 
10 a 12 – 20º Congresso da Regional Norte – Aguiarnópolis, TO 
NOVEMBRO - MÊS DA EDUCAÇÃO TEOLÓGICA 
02- Ação de Compaixão e Graça no Cemitério Municipal 
28- Campeonato do GAM em Araguaína/TO 
 
DEZEMBRO 
02 a 04- Reunião do Concelho da CBT 
20 - Natal 
31 - Culto da Virada 
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14 – ESTATUTO 
 

ESTATUTO REFORMADO DA PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO 
TOCANTINS 

 
CAPITULO I 
DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS 
 

Art. 1º A Primeira Igreja Batista do Tocantins, doravante, neste 
estatuto, designada Igreja, é uma organização civil, de natureza 
religiosa, instituída por tempo indeterminado, sem fins lucrativos, com 
sede na Rua Sete de Setembro nº 970, centro e foro na cidade de 
Araguatins, Estado do Tocantins, podendo manter congregações, 
pontos de pregação ou missões em qualquer parte do território 
nacional. 
Parágrafo Único - Para atender suas necessidades de comunicação, se 
desejar, poderá fazer uso da denominação: Primeira Igreja Batista de 
Araguatins. 
Art. 2º A Igreja reconhece e proclama Jesus Cristo como único Salvador 
e Senhor, aceita a Bíblia Sagrada com única regra de fé e prática, adota 
os princípios da Declaração Doutrinária da Convenção Batista 
Brasileira, e toma suas decisões de forma democrática e autônoma, 
não estando sujeita a qualquer outra igreja, instituição ou autoridade 
denominacional. 
Art. 3º A Igreja tem as seguintes finalidades: 
- Reunir-se regularmente para prestar culto a Deus e proclamar a mensagem 
do Evangelho de Jesus Cristo; 
- Estudar a Bíblia Sagrada, visando ao doutrinamento e à edificação espiritual 
dos seus membros; 
- Cultivar a comunhão, o bom relacionamento e a fraternidade cristã; 
- Promover a causa da ação social cristã e da educação; 
- Cooperar com a Convenção Batista do Tocantins, com a Convenção Batista 
Brasileira, e com as Igrejas filiadas a essas Convenções na realização de seus 
fins; 
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- Promover o estabelecimento do Reino de Deus no mundo. 
Parágrafo único. Para consecução de suas finalidades, a Igreja poderá 
criar instituições a ela vinculada, com personalidade jurídica própria. 
 
CAPÍTULO II 
DOS MEMBROS, ADMISSÃO E DESLIGAMENTO 
 

Art. 4º A Igreja é constituída de pessoas de ambos os sexos, que 
professam a sua fé em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor, 
aceitam as doutrinas bíblicas e a disciplina adotadas pela Igreja, sem 
distinção de nacionalidade, raça, cor ou posição social. 
Art. 5º São considerados membros da Igreja as pessoas recebidas por 
decisão da Assembleia Geral, da forma como se segue: 
- Batismo dos candidatos previamente aprovados em pública profissão de fé; 
- Transferência por carta de membros de outras igrejas da mesma fé e ordem; 
- Reconciliação, devidamente solicitada, de pessoas afastadas do rol desta 
Igreja ou comprovadamente afastados de outras igrejas batistas; 
- Aclamação precedida de testemunho público e compromisso. 
Parágrafo único. Casos especiais não constantes deste artigo serão 
decididos pela Igreja em Assembleia Geral. 
Art. 6º Perderá a condição de membro da Igreja aquele que for 
desligado, por decisão da Assembleia Geral, nas seguintes hipóteses: 
– Ter solicitado desligamento ou haver falecido; 
– Ter-se transferido para outra Igreja; 
– Ter-se ausentado dos cultos e deixado de participar das atividades 
eclesiásticas, por tempo julgado suficiente para caracterizar abandono e 
desinteresse pela Igreja e pela obra que realiza; 
– Estar defendendo e professando doutrinas ou práticas que contrariem a 
Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira; 
– Ter infringido os princípios éticos, morais e da boa conduta defendidos pela 
Igreja, com fundamento na Bíblia Sagrada. 
Parágrafo único. Sob qualquer alegação, nenhum direito poderá ser 
concedido àquele que deixar de ser membro da Igreja. 
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CAPITULO III 
DOS DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS 

 
Art. 7º São direitos dos membros: 
- Participar das atividades da Igreja, tais como cultos, celebrações, eventos, 
reuniões de oração, estudo bíblico e ação social; 
- Receber assistência espiritual; 
- Participar da Assembleia Geral, com direito ao uso da palavra e ao exercício 
do voto; 
- Votar e ser votado para cargos ou funções, observada a maioridade civil, 
quando se tratar de eleição da Diretoria Administrativa da Igreja, aquisição, 
venda, alienação ou oneração de bens imóveis, eleição e destituição do 
pastor. 
Parágrafo único. A qualidade de membro da Igreja é intransmissível, 
sob qualquer alegação. 
Art. 8º São deveres dos membros: 
- Manter uma conduta compatível com os princípios espirituais, éticos e 
morais, de acordo com os ensinamentos da Bíblia Sagrada; 
- Exercitar os dons e talentos de que são dotados; 
- Contribuir com dízimos e ofertas, para que a Igreja atinja seus objetivos e 
cumpra sua missão; 
- Exercer com zelo e dedicação os cargos ou funções para os quais forem 
eleitos; 
- Observar o presente estatuto e decisões dos órgãos administrativos e 
eclesiásticos nele previstos, zelando por seu cumprimento. 
 

CAPÍTULO IV 
DA ASSEMBLÉIA GERAL 
 

Art. 9º A Assembleia Geral, constituída pelos membros da Igreja, é o 
seu poder soberano, e suas decisões serão tomadas por voto da 
maioria dos membros presentes, salvo as exceções previstas neste 
estatuto. 
Art. 10. A Igreja reunir-se-á Trimestralmente em Assembleia Geral 
Ordinária em dia e hora previamente conhecidos no calendário de 
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atividades da Igreja e, quando necessário, em Assembleia Geral 
Extraordinária, convocada pelo Presidente, ou por seu substituto legal 
ou, ainda, por 20% (vinte por cento) dos membros. 
Parágrafo único. A Assembleia Geral será realizada com o quórum de 
20% (vinte porcento) dos membros da Igreja em primeira convocação 
e com qualquer número em segunda convocação, 05 (Cinco) minutos 
após. 
Art. 11. Os assuntos de especial relevância serão decididos em 
Assembleia Geral Extraordinária, realizada na quarta feira ou no 
sábado, convocada e aprovada em culto no domingo anterior, 
constando a pauta dos assuntos a serem tratados. 
§ 1º Considerar-se-ão assuntos de especial relevância para efeito 
deste artigo: 
- Eleição e destituição do Pastor e demais ministros da Igreja; 
- Eleição e destituição de Diáconos; 
- Aquisição, venda, alienação ou oneração de bens imóveis; 
- Modificação da estrutura ou construção do templo sede da Igreja; 
- Reforma estatutária; 
- Transferência da sede da Igreja; VII - mudança do nome da Igreja; VIII - 
dissolução da Igreja. 
§ 2º. O quórum para a Assembleia de que trata o § 1º é de 51% 
(cinquenta e um por cento) dos membros da Igreja, em primeira 
convocação e de 20% (vinte por cento) dos membros em segunda 
convocação, 05 (cinco) minutos após, observando-se os mesmos 
prazos estabelecidos no “caput” para as convocações seguintes. 
§ 3º. As decisões da Assembleia de que trata o 
§ 1º serão tomadas com o mínimo favorável de 2/3 (dois terços) dos 
votantes. 
 
CAPÍTULO V 
DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
 

Art. 12. A Diretoria Administrativa da Igreja será composta de: 
Presidente, Primeiro Vice-Presidente, Segundo Vice-Presidente, 
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Primeiro Secretário, Segundo Secretário, Primeiro Tesoureiro e 
Segundo Tesoureiro. 
§ 1º Os cargos da Diretoria Administrativa e do Conselho Fiscal serão 
exercidos por quaisquer membros da Igreja civilmente capazes, eleitos 
a cada dois anos pela Assembleia Geral, exceção feita ao cargo de 
Presidente, que será exercido pelo Pastor titular, por tempo 
indeterminado, a juízo da Assembleia Geral.§ 2º Nenhum membro da 
Diretoria Administrativa receberá remuneração pelas atividades 
administrativas exercidas. 
§ 3º O Pastor titular e os componentes do Ministério Auxiliar poderão 
receber sustento da Igreja pelas funções pastorais e ministeriais, sem 
vínculo empregatício. 
Art. 13. Compete ao Presidente: 
- Dirigir e superintender os trabalhos da Igreja, podendo participar de 
qualquer reunião como membro "ex officio"; 
- Representar a Igreja ativa, passiva judicial e extrajudicialmente; 
- Convocar a Assembleia Geral e presidir a ela; 
- Assinar, com o Secretário, as atas da Assembleia Geral; 
- Assinar pessoalmente, ou mediante procuração, juntamente com o 
Primeiro Tesoureiro, escrituras, contratos, cheques e outros negócios 
jurídicos; 
- Cumprir e fazer cumprir o estatuto. 
Art. 14. Compete aos Vice-Presidentes, na ordem de eleição, substituir 
o Presidente, nos seus impedimentos e ausências. 
Art. 15. Compete ao Primeiro Secretário lavrar e assinar as atas da 
Assembleia Geral e de outros órgãos que sejam dirigidos pela Diretoria 
Administrativa da Igreja. 
Art. 16. Compete ao Segundo Secretário substituir o Primeiro 
Secretário, nos seus impedimentos e ausências. 
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CAPÍTULO VI 
DOS OFICIAIS E DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 
 

Art. 19. A Igreja tem como oficiais Pastores e Diáconos, eleitos 
conforme este estatuto e o Manual Eclesiástico cujos deveres se 
acham delineados em o Novo Testamento. 
Parágrafo único. A Igreja terá um Pastor titular, que poderá ser 
auxiliado por outros ministros, a critério da Assembleia Geral. 
Art. 20. A Igreja terá um Conselho Administrativo, composto pela 
Diretoria Administrativa, ministros auxiliares, corpo de Diáconos, 
líderes de ministérios e de organizações internas e de comissões 
permanentes, além de outros líderes definidos pela Assembleia Geral. 
§ 1º A direção do Conselho Administrativo será exercida pela Diretoria 
Administrativa. 
§ 2º As atribuições do Conselho Administrativo serão determinadas 
em Assembleia Geral. 
 
CAPÍTULO VII 
DA RECEITA E DO PATRIMÔNIO 

Art. 21. A receita da Igreja destinada a sua manutenção é constituída 
por dízimos e ofertas, entregues por ato de fé, não podendo ser 
reivindicados, nem mesmo por terceiros, sob qualquer alegação. 
Parágrafo único. O exercício social encerrar-se-á anualmente em 31 
de dezembro. 
Art. 22. O patrimônio da Igreja é constituído de bens móveis e imóveis, 
adquiridos a título oneroso ou gratuito. 
§ 1º A Igreja poderá receber, por decisão da Assembleia Geral, 
doações e legados, de procedência compatível com os seus princípios 
e deverão ser aplicados, exclusivamente, na consecução de seus 
objetivos. 
§ 2º A Igreja só responde com seus bens pelos compromissos 
assumidos com expressa autorização da Assembleia Geral ou 
decorrentes de lei. 
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§ 3º A Diretoria e os membros individualmente não respondem 
solidária ou subsidiariamente pelas obrigações da Igreja, e não têm 
direito ao seu patrimônio e receita, bem como a Igreja não responde 
por qualquer obrigação de seus membros. 
 
CAPITULO VIII - DO CONSELHO FISCAL 
 
Art. 23. A Igreja elegerá, anualmente, em Assembleia Geral, um 
Conselho Fiscal, constituído de três (3) membros, com as seguintes 
atribuições: 
I - Examinar e dar parecer sobre os balancetes; II - acompanhar a 
evolução financeira e contábil; 
III - recomendar as medidas administrativas necessárias à manutenção 
do equilíbrio financeiro. 
 

CAPÍTULO IX - DA DISSOLUÇÃO 
 
Art. 24. A Igreja só poderá ser dissolvida pela Assembleia Geral quando 
não estiver cumprindo, reconhecidamente, as suas finalidades. 
§ 1º A dissolução da Igreja só poderá acontecer, nos termos deste 
estatuto, por decisão em duas Assembleias Gerais Extraordinárias, 
para tal fim convocadas. 
§ 2º No caso de dissolução, o patrimônio da Igreja passará à 
Convenção Batista do Tocantins ou, em sua falta, à Convenção Batista 
Brasileira. 
 
CAPÍTULO X 
DAS DIVERGÊNCIAS DOUTRINÁRIAS 
 

Art. 25. Ocorrendo divergências entre os membros da Igreja, por 
motivo de ordem doutrinária ou práticas eclesiásticas, o julgamento 
do litígio será feito por um Concílio Doutrinário, constituído na forma 
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prevista pela Convenção Batista do Tocantins ou, se tal não houver, 
por onze (11) pastores indicados por essa Convenção. 
§ 1º O Concílio Doutrinário definirá os prazos para oitiva dos grupos 
divergentes, o local de reuniões, e as provas necessárias à decisão. 
§ 2º As decisões do Concílio Doutrinário são irrecorríveis em seu 
campo de decisão e aplicação, entrando em vigor imediatamente. 
§ 3º O grupo que se opuser ao processo estabelecido, será 
considerado vencido, ficando sujeito às sanções previstas neste 
estatuto e na lei. 
Art. 26. Enquanto não forem sanadas as divergências doutrinárias, os 
grupos não poderão deliberar sobre os seguintes assuntos: 
- Alienação, venda, permuta ou qualquer ônus do patrimônio da Igreja; 
- Desligamento de membros ou quaisquer restrições aos seus direitos 
individuais na Igreja; 
- Reforma do estatuto ou qualquer outro documento normativo; 
- Mudança da sede; 
- Alteração do nome da Igreja. 
Art. 27. O uso do nome e do patrimônio ficará com o grupo, mesmo 
minoritário, que permanecer fiel às doutrinas batistas, 
consubstanciadas na Declaração Doutrinária da Convenção Batista 
Brasileira, e terá as seguintes prerrogativas: 
- Permanecer na posse e domínio do templo e demais imóveis, neles 
continuando a exercer as suas atividades espirituais, eclesiásticas e 
administrativas; 
- Eleger outra Diretoria Administrativa, inclusive um novo Pastor, se as 
circunstâncias o exigirem; 
- Exercer os direitos e prerrogativas previstas neste estatuto e na lei. 
 

CAPÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 28. As regras parlamentares adotadas pela Igreja são as mesmas 
observadas pela Convenção Batista do Tocantins com as devidas 
adaptações. 
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Art. 29. A Igreja adotará um Manual Eclesiástico ou Regimento, para 
regulamentar as normas estatutárias e a organização eclesiástica. 
Art. 30. A Igreja não concederá avais ou fianças e nem assumirá 
quaisquer obrigações estranhas as suas finalidades. 
Art. 31. Este estatuto só poderá ser reformado em Assembleia Geral 
Extraordinária, em cuja convocação conste reforma do estatuto, sendo 
que o presente artigo, bem como os artigos 2º, 3º, 25, 26, 27 seus 
parágrafos e incisos, só poderão ser alterados, derrogados ou 
revogados, mediante homologação da Convenção Batista do 
Tocantins, através de seu órgão representativo e, na sua falta, pelo 
Conselho Geral da Convenção Batista Brasileira. 
Art. 32. Este estatuto entrará em vigor após aprovação em Assembleia 
Geral e registro legal, revogando-se as disposições em contrário. 
O presente estatuto reforma o anterior, registrado no Cartório das 
Pessoas Jurídicas, sob o número 653 no livro A-3 Fls 165 a 166 - vc. de 
registro de Título e Documentos em 17 de março de 2010. 
 

Araguatins, 10 de dezembro de 2017. 
  

Rev. Marcos Levi Brito Barbosa Rios 
Pastor Presidente da Primeira Igreja Batista do Tocantins 

 
Thamara Ribeiro Carvalho Rocha 

Segunda Secretária 
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14.1 – MANUAL ECLESIÁSTICO 
 
REGIMENTO INTERNO DA PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO TOCANTINS 
 
TÍTULO I – DA IGREJA E SEUS FINS 

Art. 1º- A Primeira Igreja Batista do Tocantins, organizada em 22 de Abril de 
1927, doravante chamada Igreja, é uma organização civil de natureza 
religiosa, sem fins lucrativos, constituída de número ilimitado de membros, 
sem restrição a nacionalidade e cor, com sede e foro na cidade de 
Araguatins, Estado do Tocantins. 

§ Único – São membros fundadores da Igreja todos aqueles que constem 
seus nomes na ata de organização. 

Art. 2° - A Igreja só receberá membros por: a) – Batismo, após profissão de 
fé; b) – carta de transferência de outra igreja, da fé e ordem. c) – por 
declaração ou aclamação quando a igreja, da mesma ordem, de origem, já 
se dissolveu ou ter sido solicitada sua carta demissória, no mínimo três 
vezes, e esteja cooperado a contento por um ano com a igreja: 
d) - por reconciliação quando o membro excluído estiver plenamente 
restaurado e peça, pessoalmente, sua volta à comunhão em sessão 
ordinária. 
§ 1° - Os que pedirem carta de transferência só serão aceitos como 
membros após leitura da carta e decisão favorável da igreja em sessão 
ordinária. 
§ 2°- São direitos dos membros: 

- Participar de todas as atividades da igreja; 
- Discutir, votar e ser votado para cargos e funções. 
Art. 3° - A demissão do Rol de Membros dar-se-á nos seguintes casos: 
a) - Por exclusão quando o membro, após esgotar todos os recursos 
bíblicos, permanecer no pecado; 
b) - Por abandono a sã doutrina ou rejeitar a fiel interpretação das 
Sangradas Escrituras como preconiza o artigo terceiro (3º) e seu 
parágrafo do Estatuto da igreja: 
c) - Por ofensa pública que venha comprometer o seu caráter; 
d) - Por transferência para outra igreja batista da mesma fé e ordem; 



PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO TOCANTINS 
Rua 7 de setembro, 960 

 

 

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO TOCANTINS                                           
Rua 7 de setembro, 960 

33 

 

e) - Por morte. 
Art. 4 – A Igreja é livre e soberana em suas decisões, mas poderá 
convocar concílios para: 
a)- Organização de igrejas; 
b)- ordenação de pastores e diáconos; 

c)- problemas entre igrejas da mesma fé e ordem; 
d) - estudar e opinar sobre problemas de heresia. 
 
TÍTULO II – DA ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 
Art. 5º - A administração da Igreja, que é exercida por uma diretoria, 
compõe-se de um presidente, um vice-presidente, do 1º e 2º 
secretários, do 1° e 2° Tesoureiros, mais os diáconos, que não serão 
remunerados pelo exercício dessa função e que executam as 
deliberações da igreja na forma do estado e desse Regimento Interno. 
§ 1° - O presidente será sempre o pastor da igreja e lhe compete: 
a) - Convocar e dirigir todas as assembleias da igreja na forma do 
Estatuto e desse Regimento Interno; 
b) - abrir, presidir e encerrar as sessões da igreja, observar e fazer 
observar o Estatuto e esse Regimento Interno; 
c)- conceder ou negar e palavra aos membros nas sessões da igreja de 
acordo com esse Regimento Interno; 
d) - interromper oradores fora de ordem de questão em debate, 
/matéria vencida e linguagem inconveniente; 
e) - consultar o plenário sobre a conveniência do encerramento da 
discussão e suspender a sessão em caso de perturbação da ordem; 
f) - Submeter à discussão e votação as propostas feitas e resolver todas 
as questões de ordem atinentes à observância do Estatuto e desse 
Regimento Interno; 
g) - assinar as atas depois de apreciadas pelo plenário, com o 
secretário; 
h) - presidir o Conselho Administrativo da Igreja; 
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i)- O presidente não opinará sobre matéria em plenário, sendo 
substituído na forma desse Regimento Interno, se desejar fazê-lo, só 
voltando á direção dos trabalhos depois de vencida toda a matéria. 
§ 2º - Compete ao vice-presidente substituir o presidente em sua falta, 
nos seus impedimentos eventuais e assessorar a mesa quando for 
solicitado. 
§ 3º - Compete ao primeiro secretário: 
a) - Redigir, lavrar em livro apropriado, responsabilizar-se pelas atas 
com todas as decisões tomadas registradas e assinar as atas das 
assembleias da Igreja; 
b) - receber e expedir toda a correspondência da Igreja, manter o Rol 
de Membros rigorosamente em dia e dar ciência disto em todas as 
assembleias da Igreja; 
c)-cumprimentar cordialmente os decididos sem apelos, anotar-lhes 
os nomes, idade, sexo, estado civil e endereços; 
d)- cumprimentar, anotar discretamente os nomes dos visitantes e 
encaminhá-los ao pastor para serem apresentados. 
e) - assinar, com o presidente, todos os documentos da Igreja. 
§ 4º - Compete ao segundo secretário substituir o primeiro secretário 
em seus eventuais impedimentos, auxiliá-lo em suas atribuições e 
outras conferidas pela igreja. 
§ 5º - Compete ao primeiro tesoureiro: 
a) - Receber, guardar, contabilizar os valores da Igreja, efetuar os 
pagamentos por ela determinados e apresentar, mensalmente, na 
sessão regular balancete de entradas e saídas; 
b) - apresentar na ASSEMBLÉIA GERAL o balancete anual e o orçamento 
financeiro para o ano seguinte; 
c)- abrir, movimentar e liquidar contas em bancos, sempre com o aval 
do presidente; 
d) - liderar a discussão do plano financeiro da Igreja e campanhas de 
mordomia; 
e) - trazer sempre em ordem os livros da TESOURARIA. 
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§ 6º - Compete ao segundo tesoureiro auxiliar o primeiro tesoureiro 
em suas funções e substituí-lo em sua falta ou eventuais 
impedimentos. 
§ 7º - Compete aos diáconos: 
a) - Preparar e distribuir os elementos da Ceia do Senhor; 
b) - tratar do sustento pastoral, recomendando á Igreja o quanto lhe é 
necessário para exercer o ministério com dignidade; 
c)- cuidar dos problemas sociais e filantrópicos da Igreja; 
d)- auxiliar o pastor nas visitações, na disciplina eclesiástica, na 
visitação aos neoconversos e doentes hospitalares. 
Art. - 6º - A Igreja terá organizações auxiliares para melhor alcançar 
suas finalidades e lhe prestará relatórios trimestral e anual nas 
assembleias ordinárias e geral, respectivamente. 
§ 1º- Os presidentes e diretores das organizações auxiliares, serão 
eleitos, com a Diretoria da Igreja e empossados no dia 31 de 
dezembro, na noite de Vigília; 
§ 2º - Os demais oficiais das organizações auxiliares serão eleitos e 
empossados, com a presença do pastor, em suas respectivas 
organizações, exceto os demais oficiais da Escola Bíblica Dominical que 
serão eleitos na primeira assembleia regula, e empossados na 1ª E.B.D. 
do mês de janeiro de cada ano; 
§ 3º - As organizações auxiliares funcionarão conforme seus manuais 
ou de acordo com orientação prévia da Igreja, dentro do planejamento 
anual da Igreja votado na Assembleia Geral Anual. 
Art. 7º - O Conselho Administrativo da Igreja é composto de sua 
diretoria, dos diáconos, dos presidentes e diretores das organizações 
auxiliares, bem como dos dirigentes de congregações. 
§ Único - O Conselho Administrativo reunir-se-á sempre que for 
necessário, sob a presidência do pastor ou seu substituto legal, para 
tratar dos assuntos votados atinentes á administração da Igreja e os a 
serem votados, encaminhá-los de modo prático ás assembleias, se for 
necessário. 
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Art. 8º - A igreja tem Cristo como cabeça e a Bíblia Sagrada como única 
regra de fé, conduta e prática espiritual. 
Art. 9º - A igreja rejeitará quaisquer vislumbres ecumênicos, mas 
poderá cooperar com organizações que visem, exclusivamente, a 
divulgação da Palavra de Deus. 
Art. 10º - A igreja será sempre informada e instruída sobre a 
Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, bem como 
do PACTO DAS IGREJAS BATISTAS. 

§ Único - A leitura, dos artigos mais importante da Declaração 
Doutrinária e o Pacto das Igrejas Batistas farão parte da programação 
do Culto de Vigília de 31 de dezembro. 
 
TÍTULO III – DAS ASSEMBLEIAS ADMINISTRATIVAS 
Art. 11º - A Igreja reunir-se-á em cada primeira quarta-feira em 
Assembleia Regular, trimestralmente, às dezenove horas e trinta 
minutos (19h 30min) para tratar de assuntos que interessam a sua vida 
e administração, bem como eventualmente em Assembleia 
Extraordinária quanto à natureza dos assuntos a serem tratados o 
exigir, sendo a Assembleia o poder máximo da Igreja. 
§ Único - Neste dia todas as Congregações, organizações, ministérios 
e diretoria darão seu relatório oral e por escrito, bem como serão 
traçados e informados as metas e objetivos para o trimestre seguinte. 
Art.12 – A Igreja reunir-se-á em Assembleia Geral, a cada dois anos, na 
última semana do mês de novembro para: 
a) - Eleição da Nova Diretoria da Igreja, os presidentes e diretores das 
organizações auxiliares, professores e oficiais da Escola Bíblica 
Dominical; 
b) - apreciar e aprovar o Calendário Anual de Atividades da Igreja para 
o ano seguinte; 
c) - ouvir o balancete financeiro encerrado no dia 31 de outubro 
próximo passado, apresentado pelo Tesoureiro; 
d) - ouvir, apreciar e aprovar o Orçamento Financeiro para o ano 
seguinte, apresentado pelo Tesoureiro; 



PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO TOCANTINS 
Rua 7 de setembro, 960 

 

 

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO TOCANTINS                                           
Rua 7 de setembro, 960 

37 

 

e) - receber os relatórios de suas organizações auxiliares, das 
congregações e pontos de pregações. 
f) - todas as atas, a partir desta, será digitada e afixada no livro próprio. 
§ 1º - A Igreja poderá realizar assembleia extraordinária 
exclusivamente para ouvir irmãos em profissão de fé para serem 
batizados na forma desse Regimento Interno. 
§ 2º - Todas as assembleias só serão válidas se realizadas na sede da 
Igreja e conforme o Estatuto e este Regimento Interno. 
§ 3º - As assembleias extraordinárias serão convocadas pelo 
presidente, ou substituto legal, quando houver necessidade, por 
escrito afixado em lugar acessível a todos e verbalmente com prazo 
mínimo de oito (8) dias, constando da convocação os assuntos a serem 
tratados. 
§ 4º - Por ser a assembleia o poder máximo da Igreja, o presidente que 
se recusa realizá-la será substituído pelo seu substituto legal e na falta 
deste por outro membro da diretoria ou por um dos diáconos. 
§ 5º - As assembleias serão realizadas com a presença de metade mais 
um dos membros residentes na sede ou trinta minutos depois em 
segunda convocação com a presença de um quarto (1/4). 
§ 6º - Qualquer membro poderá pedir contagem dos membros 
presentes, o que será feito imediatamente. 
§ 7º - As regras a serem seguidas nos debates nas assembleias da Igreja 
serão as mesmas usadas pela Convenção Batista do Tocantins. (Estão 
em anexo). 
Art. 13 – A orientação espiritual da Igreja, a direção dos atos de culto 
e o seu doutrinamento caberão ao pastor. 
§ Único – As organizações ou grupos não poderão reunir-se sem 
conhecimento prévio do pastor, salvo autorização da Igreja em 
assembleia regular. 
 
TÍTULO IV – DO PASTOR E SUAS ATIVIDADES 
Art. 14ª - A escolha e eleição do pastor, de iniciativa exclusiva da igreja, 
será resultado da indicação de uma comissão de cinco membros, 
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denominada “comissão de Púlpito” que terá noventa dias (90) para 
apresentar o seu primeiro relatório e até um ano para concluir o seu 
trabalho. 
§ 1º - A eleição do pastor dar-se-á em sessão extraordinária, 
convocada com antecedência mínima de oito (8) dias. 
§ 2º- O pastor é eleito por tempo indeterminado na forma do Estatuto, 
no parágrafo primeiro do artigo 6º, porém terá ratificação anual na 
Assembleia Geral, encabeçando o relatório da comissão de indicação. 
§ 3º - No momento da posse, em público, do púlpito o pastor assinará 
um termo de posse e compromisso redigido e aprovado pela igreja em 
assembleia regular anterior. 
§ 4º- O pastor apresentará, na Assembleia Geral, planejamento anual 
para a Igreja feito com o Conselho de Obreiros ou por uma comissão 
nomeada em sessão regular, que constará dos calendários semanal e 
mensal, bem como das atividades dos órgãos denominacionais com os 
quais coopera, destinados às igrejas locais. 
§ 5º - O pastor não precisa de permissão prévia para: 
a) - Participar das assembleias da Convenção Batista Brasileira; 
b) - participar das assembleias da Convenção Batista do Tocantins; c)- 
participar das assembleias da associação Norte; 
d) - participar dos congressos e retiros promovidos pela Ordem dos 
Pastores Batistas do Tocantins; 
e) - até duas séries de conferências por ano. 
§ 6º - O pastor comunicará do púlpito todas as suas saídas com 
antecedência mínima de oito (8) dias. 
§ 7º - O pastor é membro ex-ofício das organizações da Igreja e 
comissões com direito a palavra, 
, e far-se-á presente em suas reuniões de planejamento. 
§ 8º - O pastor dará expediente em seu gabinete, no templo, dois (2) 
dias por semana, quando estará à disposição dos irmãos para 
aconselhamento e ajuda espiritual. 
§ 9º - O pastor terá a segunda feira livre para descanso e a utilizará 
como bem lhe convier. 
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TÍTULO V – DA RECEITA E DO PATRIMÔNIO DA IGREJA 
Art. 15ª – A receita da Igreja será formada de contribuição e dízimos 
voluntários de seus membros e amigos do Evangelho que terá 
aplicação exclusiva na execução dos seus fins. 
§ Único – A Igreja não receberá contribuições ou doações cujas origens 
não sejam conhecidas, lícitas e transparentes. 
Art. 16º - O patrimônio da Igreja será constituído de doações, legados, 
semoventes, bens, móveis que serão registrados em nome da Igreja e 
só será aplicada na consecução de seus fins nos termos do Estatuto e 
deste Regimento Interno, dentro do território nacional. 
§ 1º - Os semoventes receberão a marca da Igreja que terá a forma de 
um PEIXE. 
§2º - Os membros não participarão do patrimônio da Igreja, mas 
zelarão dele. 
§3º - Nenhum objeto de uso da Igreja sairá do templo sem sua 
permissão, do pastor, ou em sua ausência do seu substituto. 
§4º - O espaço do templo e adjacências só serão cedidos para terceiros 
mediante o pagamento antecipado ao uso, de no mínimo meio salário 
vigente no país, regulado por contrato formalizado entre as partes 
interessadas. Excepcionalmente poderá ser cedido sem ônus a critério 
da diretoria. 
 
TÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art.17º - Os membros não respondem, nem mesmo subsidiariamente, 
pelas obrigações contraídas pela Igreja, nem a igreja responde por 
quaisquer obrigações contraídas por quaisquer de seus membros, não 
sendo na forma do Estatuto e deste Regimento. 
Art. 19º - Em caso de cisão por motivo doutrinário ou em caso de 
dissolução, a Igreja de conformidade com Estatuto nos seus artigos 13º 
e 14º das disposições gerais. 
Art. 20º - Os casos omissos serão tratados nas assembleias regulares 
da Igreja. 
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Art. 22º - Este Regimento Interno entrará em vigor logo após a sua 
aprovação pela Igreja. 
 
TÍTULO VII – DOS DEBATES 
Art. 23 – Para ser discutido numa sessão, qualquer assunto deve ser 
introduzido por uma proposta devidamente apoiada, salvo os 
pareceres de comissões. 
Art. 24 – Aquele que desejar falar para apresentar ou discutir uma 
proposta, deve levantar-se e dirigir ao presidente dizendo: Peço a 
palavra, senhor presidente. 
Art. 25 – Concedida a palavra o orador falará, dirigindo-se ao 
presidente ou à assembleia, expondo o assunto e anunciando 
claramente a sua proposta que, quando for muito extensa e evolver 
matéria, deve ser redigida e encaminhada à mesa. 
Art. 26 – Feita a proposta, ela só será posta em discussão se receber 
apoio por parte de outro membro da Igreja, que de pé, dirigindo-se ao 
presidente dirá: “Apoio a proposta feita”, ou     simplesmente 
“apoiado”. 
Art. 27 – Posta a proposta em discussão, o membro da Igreja que 
desejar falar, deve    levantar- se e solicitar a palavra ao presidente. 
Art. 28 – O presidente concederá a palavra ao membro da Igreja que 
primeiro a solicitar, e quando dois ou mais solicitarem a palavra ao 
mesmo tempo, concedê-la-á aquele que estiver mais distante da 
mesa. 
Art. 29 – Quando vários oradores desejarem falar sobre o mesmo 
assunto, o presidente poderá orientar a abertura de inscrições, que 
será feito por um dos secretários, seguindo rigorosamente a ordem 
anotada. 
Art. 30 – Por voto do plenário, pode ser limitado o tempo dos 
oradores. 
Art. 31 – Feita a proposta, e apoiada, qualquer membro da Igreja pode 
apresentar uma proposta substitutiva baseada na que originalmente 
foi feita, mas modificando seus termos ou alcance. 
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Art. 32 – Uma proposta substitutiva não pode contrariar 
fundamentalmente a proposta original. 
Art. 33 – Uma vez proposto e apoiado um substitutivo, a discussão 
passa a ser feita em torno dele. 
Art. 34 – Encerrada a discussão e posta a votos a proposta substitutiva, 
se ela vencer, desaparecera a proposta original; se não vencer, voltará 
à discussão a proposta original. 
Art. 35 – Feita uma proposta e posta em discussão, qualquer membro 
da Igreja pode propor emendas a ela para acrescentar palavras ou 
frases (emendas aditivas), para suprimir palavra ou frases (emendas 
supressivas) ou para suprimir palavras e frases e acrescentar outras. 
Art. 36 – Apresentada e apoiada a emenda, a discussão passará a ser 
travada em torno dela. 
Art. 37 – Encerrada a discussão sobre a emenda, o presidente pô-la-á 
a votos; se vencer será acrescentada à proposta original, que depois 
será posta a votos com a emenda. 
Art. 38 – Para facilita a discussão ou votação, o presidente poderá 
dividir uma proposta que conste de vários pontos, submetendo à 
votação cada ponto separadamente. 
Art. 39 – uma proposta poderá ser retirada da discussão por solicitação 
expressa de seu autor, com aquiescência do plenário. 
 
TÍTULO VIII – DAS PROPOSTAS ESPECIAIS 
– Para Encerramento da Discussão: 
Art. 40 – O plenário pode impedir a discussão da matéria já 
suficientemente esclarecida por meio da aprovação de uma proposta 
para encerramento da discussão, mesmo tendo oradores inscritos. 
§ Único – A proposta para encerramento da discussão deve ser 
brevemente justificada. 
– Para Adiamento: 
Art. 41 – Qualquer membro da Igreja poderá propor o adiamento por 
tempo definido ou não, a discussão ou votação do assunto em debate, 
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para que sejam oferecidos esclarecimentos, se necessário, ao plenário, 
ou dada preferência à matéria mais urgente. 
§ Único – Em qualquer sessão posterior, qualquer membro da Igreja 
poderá propor a volta dos debates ou a votação de assuntos que 
estejam sobre a mesa. 
– Para Reconsideração: 
Art. 42 – Uma proposta para reconsideração só poderá ser feita por 
um membro da Igreja que votou a favor do assunto que deseja ver 
reconsiderado. 
Art. 43 – A proposta para reconsideração não pode ser feita na mesma 
sessão em que a questão a considerar foi votada. 
Art. 44 – Vencedora a proposta de reconsideração, o assunto 
anteriormente aprovado volta à discussão, podendo ser confirmada, 
alterada ou anulada a decisão anteriormente votada. 
– Não Admite Discussão: 
Art. 45 – São propostas que não admitem discussão, devendo ser 
imediatamente postas a voto, uma vez apoiadas: 
- Para adiantamento da discussão ou da votação por tempo definido 
ou indefinido; 
- Para encerramento das discussões e imediata votação; 
- Para responder a consulta da mesa sobre questões de ordem não 
previstas neste regimento; 
- Para dirimir dúvidas sobre questões de ordem; 
- Para que o assunto seja entregue ou devolvido a uma comissão para 
reapresentação posterior; 
- Para voltar aos debates, de assuntos que tenham sido adiados; 
- Para limitar o tempo dos oradores ou da discussão sobre qualquer 
matéria; 
- Para prorrogação ou encerramento da sessão; 
- Para encaminhar o modo de discussão de um parecer; 
- Para concessão de honras especiais, manifestação de pesar, de 
reconhecimento ou de regozijo; 



PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO TOCANTINS 
Rua 7 de setembro, 960 

 

 

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO TOCANTINS                                           
Rua 7 de setembro, 960 

43 

 

- Para votação imediata da proposta original, independentemente de 
suas emendas ou substitutivas. 
 
TÍTULO IV – DA VOTAÇÃO 
Art. 46 – Concluída a discussão, o presidente anunciará com clareza a 
proposta que vai ser votada, podendo determinar a sua leitura, se 
julgar necessária, e então declarará a proposta em votação, utilizando 
a expressão: “Está em votação” ou equivalente. 
Art. 47 - Uma vez anunciada que a proposta está em votação, o 
Presidente deve pedir votos a favor. 
Art. 48 - A seguir o Presidente pedirá que se manifestem aqueles 
contra a proposta e anunciará o resultado da votação. 
Art. 49 - Quando houver necessidade, a critério da mesa, os votos 
podem ser contados. 
Art. 50 - Podem ser usadas as seguintes formas de votação: 
Levantaram uma das mãos, os mensageiros; 
Colocarem-se de pé, os mensageiros; 
Permanecerem sentados os que favorecem e levantarem-se os que 
contrariam a proposta; 
Por escrutínio secreto, quando a ocasião assim o requer; 
Art. 51 – As resoluções nas assembleias serão tomadas por maioria 
absoluta de votos. 
§ Único – O quórum para as deliberações das Assembleias 
Convencionais será no mínimo de 51% dos mensageiros arrolados e 
em segunda convocação após 15 minutos, com 30% dos arrolados. 
Art. 52 – Qualquer mensageiro que julgar que houve erro ou omissão 
na contagem ou soma dos votos, poderá requerer à mesa a 
recontagem que será feita imediatamente, sem discussão, a critério da 
mesa. 
Art. 53 – Qualquer mensageiro que desejar, tendo sido vencido na 
votação, solicitar a inserção em ata da justificação do seu voto, que 
apresentará sucintamente. 
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CAPÍTULO V - DAS QUESTÕES DE ORDEM 
Art. 54 – Qualquer mensageiro poderá solicitar a palavra por questão 
de ordem que lhe será imediatamente concedida nas seguintes 
circunstâncias: 
a) - Quando não está sendo observada a ordem dos debates nos 
termos deste Regimento; 
b) - Quando algum orador tratar da matéria alheia ao debate em 
questão ou estranha a assembleia; 
c) - Quando desejar propor o encerramento da discussão; 
d) - Quando desejar propor a votação imediata da proposta original, 
independentemente de suas emendas ou substitutivas; 
Art. 55 – Obtendo a palavra, o mensageiro exporá brevemente a 
questão de ordem, devendo a matéria ser resolvida pelo Presidente, 
cabendo, ao mensageiro apelar para o plenário, caso não concorde 
com a decisão do presidente. 
Art. 56 – O mensageiro que desejar apartear um orador deve primeiro 
solicitar-lhe o consentimento e não falará se este não for concedido. 
Art. 57 – Os “apartes” devem ser feitos para esclarecer o orador ou 
para fazer perguntas que esclareçam o plenário, sobre o ponto que 
está em consideração. 
Art. 58 – Os “apartes” não devem ser discursos paralelos ao do orador. 
Art. 59 – O tempo concedido ao aparteado não será descontado do 
tempo concedido ao orador que o concedeu. 
Art. 60 – O Presidente não pode ser aparteado, nem o proponente ou 
relator que estiver falando para encaminhar a votação. 
Art. 61 – Os casos omissos neste Regimento serão tratados em 
Assembleia. 
 
Obs. Este Regimento Interno foi aprovado regulamente em 22 de 
fevereiro e 2000. 
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