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ESTATUTO DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO NO 

ESTADO DO CEARÁ - IADVC  
Fundada em 02/05/2001 

 
 
 
TERCEIRA REFORMA ESTATUTÁRIA 
 
 
 

ESTATUTO SOCIAL  
 
PREÂMBULO 
Os Membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Vida em Cristo no Estado do Ceará (IADVC), 
reunidos em Assembleia Geral Ordinária, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e tendo em 
vista a proclamação do evangelho, promoção da paz, harmonia, disciplina, unidade e edificação do 
povo de Deus, elaboram, decretam e promulgam o seguinte estatuto:  
 

CAPÍTULO - I 
Denominação, Seus Fins, Sede, Duração e Foro.  Art. 1º. Com fundamento no Título II, Capítulo I, Artigo 5º, incisos VI, VII e VIII da Constituição da República Federativa do Brasil, e Caput do Artigo 44, Inciso IV e parágrafo 1º do Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, alterado pela Lei 10.825 de 22 de dezembro de 2003. Fica criada a IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO, tendo por sigla IADVC, fundada pelo Pastor Francisco Carlito Rodrigues, brasileiro, casado, Ministro do Evangelho, inscrito no RG nº 592.063 SSP/CE., e no CPF/MF sob o nº 170.452.153-04, residente e domiciliado à Av. Paulo Afonso, nº 3.045, bairro: Parque Jari, município de Maracanaú, Ceará, Igreja fundada em 02 de maio de 2001, conforme Estatuto Registrado sob o Nº 320188448 em 11 de maio de 2001, no Cartório Francisco Ximenes de Melo do 3° Tabelionato de Notas da Comarca de Caucaia no Estado do Ceará, República Federativa do Brasil. Esta entidade é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, de caráter religioso na condição de Igreja Evangélica, com duração por tempo indeterminado, tem por finalidade principal a propagação do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como a fundação e a manutenção de Igrejas, Congregações e Campos Missionários, dentro do Estado Brasileiro e de outros Estados Soberanos, sob o regime de filiais, com as mesmas finalidades a que se propõe a Igreja Sede. Além de atividades de cunho social, educacional, cultural e beneficente.  Art. 2º. A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC), tem 

por Sede Jurídica e Religiosa sua Sede Própria na Av. Airton Senna, nº 1.021, CEP 61.656-030, 
bairro: Arianopoles, município de Caucaia, estado do Ceará, Brasil, devidamente inscrita no 
CNPJ/MF sob o N°: 04.445.187/0001-98. Compreende a Igreja Sede, suas Igrejas, seus Campos, 
Setores, Congregações e Campos Missionários, localizados em todo o Território Nacional e no Exterior, 
bem como a abertura de Novos Trabalhos que no futuro venham ser abertos, compreendendo-se como 
“Novos Trabalhos” a construção de novas Igrejas, Congregações e a manutenção de Campos 
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Missionários, da mesma Igreja, ministério, fé e ordem, conforme inscrição no Livro de Registro de 
Filiais, fundadas pela Igreja Sede ou por ela recepcionadas, entidades subordinadas à Igreja Sede e 
regidas pelo presente Estatuto. 
 
§ 1 Esta instituição reger-se-á pelo presente Estatuto, podendo ter Regimento Interno, Código de 
Disciplina em conformidade com as determinações legais e legislação pertinente à matéria e causa, com 
Sede Administrativa e Foro Judicial na Comarca de Caucaia no Estado do Ceará.  
 
§ 2º. Como finalidade secundária, propõe-se a fundar e manter estabelecimentos culturais e assistenciais 
de cunho filantrópico, sem fins econômicos. 
 
Art. 3º. A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC), suas 
Igrejas, Campos, Congregações e Campos Missionários, por afinidade aos princípios espirituais que 
professam, compartilham as regras de fé e práticas doutrinárias das demais Assembleias de Deus no 
Brasil. A Igreja é vinculada e os seus Ministros filiados à Convenção estadual a qual estiver ligada e, 
através desta, também a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB), sendo, 
entretanto, autônoma e competente para, por si mesma, resolver quaisquer questões de ordem interna ou 
externa, administrativa, judicial, espiritual e doutrinária, que venham a surgir no âmbito de sua Sede, 
Igrejas, Campos, Congregações e Campos Missionário. 
 
§ 1º. Dita Igreja, embora autônoma e soberana em suas decisões, onde for compatível e de seu legítimo 
interesse, acatará as orientações e instruções emanadas dessas entidades convencionais, em especial, 
tratando-se de assuntos que resguardem a manutenção dos princípios doutrinários praticados pelas 
Assembleias de Deus no Brasil, em conformidade com a Bíblia Sagrada. Esta instituição, suas Igrejas, 
Campos, Congregações e Campos Missionário reger-se-ão pelo presente Estatuto em conformidade com 
as determinações legais e legislação pertinente à matéria em causa. 
 
§ 2º. A Igreja se relaciona com as demais da mesma denominação, fé e ordem, obrigando-se ao respeito 
mútuo da respectiva jurisdição territorial, podendo, porém, voluntariamente, prestar e receber 
cooperação financeira e espiritual, mui especialmente na realização de obras de caráter missionário, 
social, como asilo, orfanato e educacional.  

CAPÍTULO - II 
Principais Atividades  Art. 4º. A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC) exerce as seguintes atividades:  

I - pregar o Evangelho, discipular e batizar os novos convertidos; 
II - através dos seus membros, primar pela manutenção da Igreja, seus cursos educacionais, culturais e assistenciais de cunhos filantrópicos; III - promover Escolas Bíblicas, Seminários, Congressos, Simpósios, Cruzadas Evangelísticas, Encontros para Casais, Jovens, Adolescentes e Crianças, Evangelismo Pessoal, Estudos Bíblicos, Cursos Teológicos;  IV - realizar cerimonial de casamento religioso entre HOMEM e MULHER, mediante apresentação de certidão de casamento – ou assemelhados - realizado perante o cartório de registro civil da respectiva comarca; V - apresentação de crianças, conform texto bíblico, Lc. 2. 25-32.  
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§ Único. Compreende-se, ainda, como  Principais Atividades da A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC), o exercício de outras atividades espirituais  não mencionadas no presente Estatuto.  
CAPÍTULO - III 

Dos Requisitos para a Admissão do Membro  Artigo 5º. A admissão ao quadro de membros da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC), far-se-á, obedecidos os requisitos deste Estatuto, mediante conhecimento prévio das atividades e objetivos da Igreja e seus pertinentes segmentos, acompanhada de declaração verbal de aceitação das normas estatutárias em vigor firmado pelo membro, inclusive, confissão expressa de que crê:  1) Em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo (Dt. 6.4; 
Mt. 28.19; Mc. 12.29). 
2) Na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter 
cristão (II Tm. 3.14-17). 
3) Na concepção virginal de Jesus, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal 
dentre os mortos e sua ascensão vitoriosa aos céus (Is. 7.14; Rm. 8.34 e At. 1.9).  
4) Na pecaminosidade do homem que o destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a 
fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo é que pode restaurá-lo a Deus (Rm. 3.23 e At. 3.19). 
5) Na necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo 
e da Palavra de Deus, para tornar o homem digno do Reino dos Céus (Jo. 3.3-8).  
6) No perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita e na eterna justificação da alma recebidos 
gratuitamente de Deus pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor (At. 10.43; Rm. 
10.13; 3.24-26 e Hb. 7.25; 5.9). 
7) No batismo bíblico efetuado por imersão do corpo inteiro uma só vez em águas, em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo (Mt. 28.19; Rm. 6.1-6 e Cl. 2.12). 
8) Na necessidade e na possibilidade que temos de viver vida santa mediante a obra expiatória e 
redentora de Jesus no Calvário, através do poder regenerador, inspirador e santificador do Espírito 
Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas do poder de Cristo (Hb. 9.14 e I Pd. 1.15). 
9) No batismo bíblico no Espírito Santo que nos é dado por Deus mediante a intercessão de Cristo, com 
a evidência inicial de falar em outras línguas, conforme a sua vontade (At. 1.5; 2.4; 10.44-46; 19.1-7). 
10) Na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para sua edificação, 
conforme a sua soberana vontade (I Co. 12.1-12). 
11) Na Segunda Vinda premilenial de Cristo, em duas fases distintas. Primeira - invisível ao mundo, 
para arrebatar a sua Igreja fiel da terra, antes da Grande Tribulação; Segunda - visível e corporal, com 
sua Igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante mil anos (I Ts. 4.16. 17; I Co. 15.51-54; Ap. 
20.4; Zc. 14.5 e Jd. 14). 
12) Que todos os cristãos comparecerão ante o Tribunal de Cristo, para receber recompensa dos seus 
feitos em favor da causa de Cristo na terra (II Co. 5.10). 
13) No juízo vindouro que recompensará os fiéis e condenará os infiéis (Ap. 20.11-15). 
14) Na vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis e de tristeza e tormento para os infiéis (Mt. 25.46). 
15) Na entrega voluntária de dízimos, ofertas, votos e doações (Ml. 3.10-11).    Art. 6º. A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC), terá 
número ilimitado de membros, os quais serão admitidos na qualidade de crentes em Nosso Senhor Jesus 
Cristo, sem discriminação entre HOMEM e MULHER, nacionalidade, cor, condição social ou política, 
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desde que aceitem voluntariamente as doutrinas e a disciplina desta Igreja, com o bom testemunho 
público de que realmente teve sua vida transformada, tendo a Bíblia Sagrada como única regra de fé 
normativa para a vida e a formação cristã, batizados por imersão em águas, com idade mínima de 18 
(dezoito) anos e com reconhecida idoneidade moral e conduta cristã ilibada.  
 1º §. A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC) poderá realizar o batismo de crentes em Nosso Senhor Jesus Cristo, sem discriminação entre HOMEM e MULHER, nacionalidade, cor, condição social ou política, com idade mínima a partir de 12 (doze) anos de idade, desde que tenha o consentimento dos pais ou responsáveis; os batizados com idade mínima a partir de 12 (doze) anos, no entanto, somente adquirirão a condição de membro ao completarem 18 (dezoito) anos de idade, cumulado com o cumprimento de seus deveres nos termos do estatuto. 
 2º §. Antes de ser admitido, o novo membro fará declaração pública perante a IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC), de que está de acordo com o prescrito no "caput" deste artigo e se comprometerá adotar a Bíblia Sagrada como sua Regra de Fé, Prática e Conduta. 
 
 

CAPÍTULO - IV Dos Membros. Direitos e Deveres  Art. 7º. São direitos dos Membros e Congregados:  I - receber toda orientação e assistência espiritual oferecida graciosamente pelo evangelho;  II - participar dos cultos e demais atividades públicas desenvolvidas pela Igreja; II - tomar parte das Assembléias Ordinárias e Extraordinárias, exceto os Congregados; 
IV - votar e ser votado, nomeado ou credenciado, exceto aos cargos da Mesa Diretora da Igreja. 
 § 1º. Os Membros serão divididos em duas categorias, quais sejam: Membros e Congregados. Os membros são todos aqueles novos convertidos que foram batizados nas águas ou foram recebidos de outras Igrejas já tendo sido batizados por imersão em águas e os Congregados são os que por algum motivo ainda não foram batizados nas águas e frequentam com habitualidade as reuniões publicas da Igreja. Os Membros e Congregados terão os direitos concernentes a eles neste estatuto, conforme disposição do artigo 7º. Os Congregados não poderão votar nem ser votado e nem exercer qualquer cargo ou função. O membro disciplinado não participará da Santa Ceia enquanto perdurar esta condição. 
 
Art. 8º. São deveres dos membros e congregados: 
 
I - cumprir o Estatuto, as decisões Ministeriais, Pastorais e das Assembléias Gerais; 
II - contribuir, voluntariamente, com seus dízimos e ofertas, inclusive com bens materiais em moeda 
corrente ou espécie, para as despesas gerais da Igreja, manutenção pastoral, atendimentos sociais, 
socorro aos comprovadamente necessitados, missionários, propagação do Evangelho, empregados a 
serviço da Igreja e aquisição de patrimônio e sua conservação; 
III - comparecer às Assembléias, quando convocados; 
IV - zelar pelo patrimônio moral e material da Igreja; 
V - prestigiar a Igreja, contribuindo voluntariamente com serviços para a execução de suas atividades 
espirituais e seculares. 
VI - rejeitar movimentos ecumênicos discrepantes dos princípios bíblicos adotados pela Igreja; 
VII - freqüentar a Igreja com habitualidade; 
VIII - abster-se da prática de ato sexual, antes do casamento ou relacionamento extraconjugal; 
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Art. 9º. Perderá sua condição de membro, cargos e funções, inclusive se pertencente à Diretoria ou ao 
Ministério da Igreja, aquele que: 
 
I - solicitar, por escrito, seu desligamento ou transferência para outra Igreja ou, ficar à disposição 
direta da conveção estadual a qual estiver filiado ou, a outra convenção a qual não esteja filiado; 
II - abandonar a Igreja, o que é caracterizado por ausência aos cultos semanais e às Santas Ceias, por 
período superior a 90 dias, sem justificativa; 
III - não pautar sua vida conforme os preceitos bíblicos, negando os requisitos de que trata o art. 5º; 
IV - não cumprir seus deveres expressos neste Estatuto e as determinações da administração geral; 
V - promover dissidência manifesta ou se rebelar contra a autoridade da Igreja, Ministério e das 
Assembléias; 
VI - vier a falecer; 
VII - for condenado pela prática de crime doloso, cuja pena de reclusão seja superior a quatro anos, com 
trânsito em julgado na Justiça comum; 
VIII - o membro que não viver de acordo com as doutrinas da Bíblia Sagrada, praticando: 
a) o adultério (Ex. 20. 14); 
b) a fornicação (Ex. 20. 14); 
c) a prostituição (Ex. 20. 14); 
d) o homossexualismo (Lv. 18. 22; 20. 13; Rm. 1.26-28); 
e) a relação sexual com animais (Lv. 18. 23-24); 
f) o homicídio e sua tentativa (Ex. 20. 13; 21. 18-19); 
g) o furto ou o roubo (Ex. 20. 15); 
h) crime previsto por lei, demonstrado pela condenação em processo próprio e com trânsito em julgado 
(Rm. 13. 1-7); 
i) a rebelião (I Sm. 15. 23); 
j) a feitiçaria e suas ramificações (Ap. 22.15; Gl. 5.19). 
 

CAPÍTULO V 
Do Procedimento Disciplinar  

Art. 10. Ao membro acusado, é assegurado o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a 
ele inerentes. 
 
Art. 11. Instaurar-se-á o procedimento disciplinar mediante denúncia que conterá a falta praticada pelo 
denunciado, a indicação das provas e a assinatura do denunciante dirigida ao Pastor Presidente da Igreja 
que, ato contínuo, determinará pela abertura do procedimento disciplinar. 
 
§ 1º. São motivos ensejadores de exclusão do rol de membros as condutas incompatíveis com a Bíblia 
Sagrada, descritas em I Coríntios 6.9,10 – “Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de 
Deus? Não erreis: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os 
sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores 
herdarão o reino de Deus”. E em Apocalipse 22.15 – “Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que 
se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira”.  A 
desobediência ao credo doutrinário das Assembleias de Deus no Brasil, além de outras condutas de 
gravidade reconhecida pela Assembleia Geral.  
 
§ 2º. Para os casos que necessitem de apuração, o Pastor Presidente poderá nomear uma Comissão de 
Ética e Disciplina, que analisará e emitirá parecer por escrito sobre os fatos geradores da disciplina. 
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Art. 12. Instaurado o procedimento disciplinar, o acusado será notificado do ato, para, querendo, exercer 
o seu direito de ampla defesa. 
 
Art. 13. Não serão objeto de prova os fatos notórios, incontroversos ou confessados. 
 
Art. 14. O membro só será considerado culpado após o trânsito em julgado de todas as decisões 
proferidas, devidamente apuradas pela mesa diretora da Igreja, ou por outro órgão previamente indicado 
pela mesma, na via administrativa. 
 
Art. 15. Por decisão da Assembléia-Geral, será permitida a readmissão do membro, mediante pedido de 
reconciliação e nova proposta de aceitação das condições previstas no art. 5º. 
 
Art. 16. Todos os membros da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM 
CRISTO (IADVC), estão sujeitos às seguintes medidas disciplinares:  
 
I     - Advertência verbal;  
II - Advertência por escrito; 
III – Disciplina e Suspensão;  
IV – Desligamento ou exclusão.  
 
§ Único - As medidas disciplinares previstas neste Artigo serão aplicadas de acordo com a gravidade da 
falta, sendo assegurado ao faltoso, em qualquer hipótese o direito de defesa, dentro do espírito cristão, 
para a Assembleia Geral. A admissibilidade do recurso será exercida pelo Pastor Presidente.  
 Art. 17. Sofrerão penalidades de disciplina, implicando isto a suspensão de suas atividades na IGREJA 
EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC), os membros que 
incorrerem em condutas diversas daquelas do parágrafo único do artigo 8º, mas consideradas incoerentes 
com o procedimento cristão nos termos do Regimento Interno e do Código de Disciplina.  
 
§ 1º. Os Ministros e Obreiros da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM 
CRISTO (IADVC), que se ausentarem ou abandonarem a mesma por mais de 30 (trinta) dias, sem 
motivo justificável, perderão seus mandatos.  
 
§ 2º. Não havendo Regimento Interno ou Código de Ética e Disciplina, ou ainda que existam, e sejam 
omissos quanto ao assunto, a Mesa Diretora decidirá a respeito. 
 

CAPÍTULO - VI 
Dos Recursos e Aplicações do Patrimônio  

Art. 18. Os recursos serão obtidos através de ofertas, dízimos e doações de quaisquer pessoas, física ou 
jurídica, que se proponham a contribuir, e outros meios lícitos. 
 
Art. 19. Todo o movimento financeiro da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA 
EM CRISTO (IADVC), será registrado conforme exigências técnicas que assegurem sua exatidão e 
controle. 
 
Art. 20. O patrimônio da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO 
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(IADVC), compreende bens móveis e imóveis, veículos e semoventes, que possua ou venha possuir, na 
qualidade de proprietária, os quais serão em seu nome registrados, e sobre os quais exercerá 
incondicional poder e domínio. 
 
§ 1º. Os recursos obtidos, conforme o disposto no artigo 8º inciso II, e outros, integram o patrimônio da 
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC), sobre os quais, 
seus doadores não poderão alegar ter direitos, sob nenhum pretexto ou alegação. 
 
§ 2º. Aquele que, por qualquer motivo, desfrutar do uso de bens da IGREJA EVANGÉLICA 
ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC), cedido em locação, comodato ou similar, 
ainda que tácita e informalmente, fica obrigado a devolvê-los quando solicitado e no prazo estabelecido 
pela Mesa Diretora da Igreja, nas mesmas proporções e condições de quando lhes foram cedidos. 
 
§ 3º. O músico que usar instrumento de propriedade da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE 
DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC), cabe-lhe a responsabilidade de proteção e conservação do 
referido instrumento; em caso de danificação ou extravio por vontade própria ou negligência e, apurada 
a responsabilidade, responderá pelo dano. 
 
§ 4º. A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC), e suas 
Igrejas, Campos, Congregações e Campos Missionários, não responderá por dívidas contraídas por seus 
membros ou administradores, salvo com prévia autorização por escrito em nome da mesma, nos limites 
da lei ou concedida por autoridade competente, conforme este Estatuto. 
 
§ 5º. Os membros da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO 
(IADVC), não esponderão, pessoal, solidária ou subsidiariamente, pelas obrigações assumidas por 
qualquer membro ou administradores, porém responderá esta com seus bens, por intermédio de seus 
representantes legais. 
 
§ 6º. A aquisição e a alienação de bens imóveis dependem de prévia autorização da Mesa Diretora da 
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC). 
 
Art. 21. Em caso de total dissolvência da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA 
EM CRISTO (IADVC), todos os seus bens reverterão em favor da Convenção Estadual a qual estiver 
ligada.  § 1º Na hipótese de uma cisão, o patrimônio da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC), ficará com o grupo que independentemente do seu número, permanecer vinculado à Igreja Sede e à Convenção Estadual.   

CAPÍTULO - VII 
Da Administração  

Art. 22. São órgãos deliberativos e administrativos da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE 
DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC):  
 
I - A Assembleia Geral;  
II - O Ministério;  
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III - A Mesa Diretora.  
 

Das Assembléias Gerais  
Art. 23. A Assembleia Geral é constituída por todos os membros da IGREJA EVANGÉLICA 
ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC), que não estejam sofrendo restrições de seus 
direitos na forma prevista neste Estatuto. É o órgão máximo e soberano de decisões, com poderes para 
resolver quaisquer negócios sociais, decidir, aprovar, reprovar, ratificar ou retificar os atos de interesse 
da Igreja realizados por qualquer órgão da mesma, inclusive de suas Igrejas, Campos e Congrergações, 
presidida pelo Pastor Presidente, e as deliberações serão tomadas pela maioria simples de voto, salvo 
disposições em contrário previstas neste Estatuto. 
 § Único. A convocação far-se-á mediante edital no local de avisos, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.  
Art. 24. Conforme a natureza dos assuntos a serem tratados, a Assembleia Geral convocada poderá ser 
Ordinária ou Extraordinária. 
 
Art. 25. A Assembléia Geral Ordinária será realizada a cada 02 (dois) anos.  
 
§ 1º Bienalmente será realizada uma Assembleia Geal Ordinária – AGO - para, mediante o sistema de 
chapa fazer por escrutínio secreto ou por aclamação, a eleição da Mesa Diretora da Igreja e dos 
membros da Comissão de Exame de Contas. 
 
§ 2º Os Pastores e Dirigentes das Igrejas Filiadas, dos Campos e Congregações, o Superintendente da 
Escola Bíblica Dominical, os responsáveis pela Secretaria de Missões, pelos demais Departamentos da 
Igreja e equipes diversas, serão indicados pela Mesa Diretora, “ad referendum” da Assembleia  Geral, 
os quais devem ser escolhidos entre os membros em comunhão com a IGREJA EVANGÉLICA 
ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC). 
 
Art. 26. A Assembleia Geral Extraordinária se reunirá, a qualquer tempo, para tratar de assuntos 
urgentes de legítimo e exclusivo interesse da Igreja, nos casos que justifiquem a referida convocação 
especial, tais como: 
 
I - alterar o Estatuto; 
II - elaboração ou alteração de Regimentos ou Atos Normativos; 
III - oneração, alienação, cessão ou locação de bens patrimoniais; 
IV - autorização para contratação de empréstimos, financiamentos ou obrigações que comprometam  
isoladas ou cumulativamente, mais de 50% (cinquenta por cento) da receita média mensal da Igreja nos 
últimos 12 meses; 
V - casos de repercussão e interesse geral da Igreja omissos neste Estatuto; 
VI - destituir os administradores. 
 
§ 1º. Para as deliberações a que se referem os incisos I e VI, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois 
terços) dos presentes à Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, não podendo ela 
deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos membros ou com qualquer número nas 
convocações seguintes meia hora depois. 
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§ 2º. As deliberações das Assembleias Gerais serão restritas aos motivos da convocação ou decorrentes 
desses, e serão aferidas pela maioria simples dos votos dos membros presentes, tomados por escrutínio 
secreto ou aclamação.  
 § 3º. Esta será realizada com quorum de 2/3+1 (dois terços mais um) dos membros presentes, ou, em 
segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número.  
 
§ 4º. A ordem dos trabalhos da Assembleia Geral estará diretamente sujeita ao Pastor Presidente, que 
deverá conduzi-la com equilíbrio, mas, se for necessário, poderá tomar providências para manter a 
ordem, podendo cassar a palavra e até mandar retirarem-se do recinto aqueles que perturbem o bom 
andamento dos trabalhos. 
 
Art. 27. É facultado ao membro ser representado por procurador, na Assembléia da Igreja que deliberar 
sobre matéria constante dos incisos I e VI do artigo 26, devendo o instrumento de procuração conter, 
obrigatoriamente: 
 
I - os poderes outorgados; 
II - a identificação da Assembleia Geral; 
III  - o período de validade da procuração; 
IV - as respectivas identificações civis e na Igreja do outorgante e outorgado. 
 
§ Único. Para os fins deste artigo, somente poderá ser procurador, aquele que for membro da mesma 
igreja, e que esteja em pleno gozo de todos os seus direitos, nos termos do presente Estatuto; 
 
Art. 28. A convocação de uma Assembleia Geral será feita na forma deste Estatuto ou por solicitação de 
1/5 (um quinto) dos membros da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM 
CRISTO (IADVC), através de memorial encaminhado à Mesa Diretora da Igreja, na pessoa do Pastor 
Presidente, com devido protocolo, contendo os nomes, as assinaturas, os números de Cartões de 
Membros, bem como o motivo da realização da mesma, sendo obrigatória a sua realização sob pena de 
responsabilidade do Pastor Presidente da Igreja. 
 
Art. 29. As matérias constantes nos incisos II, III, IV e V do artigo 26 deste Estatuto serão aprovadas 
por voto concorde da maioria simples dos membros presentes em uma Assembléia Geral. 
 

Do Ministério  
 Art. 30. O Ministério é o Órgão de Deliberações Eclesiásticas da IGREJA EVANGÉLICA 

ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC), composto de Pastores, Evangelistas, 
Presbíteros, Diáconos, Missionários e Auxiliares.  
 
§ Único. Compete ao Ministério zelar pelo bom andamento da vida espiritual e litúrgica de culto da 
Igreja, além de outras atribuições previstas no Regimento Interno da IGREJA EVANGÉLICA 
ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC). 
 Art. 31. A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC), é 
soberana e suficiente para resolver seus casos internos e externos, tais como:  
 
I - Admitir e desligar obreiros, quando necessário e de acordo com as normas da Bíblia Sagrada e deste 
Estatuto;  
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II – Separar obreiros para o Presbitério, Diaconato, bem como Missionários e indicar Auxiliares;  
III - Desligar, quando se fizer necessário, qualquer obreiro, em Reunião Ministerial, sendo que toda a 
documentação relacionada a esta Igreja em seu poder será invalidada, após a homologação do seu 
desligamento.  
 
§ 1º. Os Pastores e Evangelistas são consagrados pela Convenção Estadual a que esta Igreja esteja 
filiada.  
 
§ 2º. Aos Obreiros (Presbíteros, Diáconos, Missionários e Auxiliares), serão fornecidas credenciais, e só 
serão válidas quando emitidas pela Secretaria, com o visto do Pastor Presidente e do Secretário.  
 
§ 3º. Quando o obreiro for desligado do Rol de Membros desta Igreja, obriga-se a devolver sua 
credencial. 
 

Da Mesa Diretora  
 
Art. 32. A Mesa Diretora da Igreja é o órgão de direção e representação da IGREJA EVANGÉLICA 
ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC), e é composta de: 
 
I - Presidente; 
II - 1º Vice-Presidente; 
III - 2º Vice-Presidente; 
IV - 3º Vice-Presidente; 
V - 4º Vice-Presidente;  
VI - 1º Secretário; 
VII - 2º Secretário; 
VIII - 3º Secretário; 
IX - 1º Tesoureiro; 
X - 2º Tesoureiro; 
XI  - 3º Tesoureiro; 
 Art. 33. Os membros da Mesa Diretora serão eleitos por escrutínio secreto ou por aclamação, mediante 
chapa, escolhidos de entre os membros da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS 
VIDA EM CRISTO (IADVC).  
 § Único – Para concorrer a qualquer cargo da Mesa Diretora, o pretenso candidato somente estará 
habilitado para o pleito, se em dia com suas obrigações, nos termos dos artigos 5º e 8º deste estatuto.  
 Art. 34. Para o Cargo de Pastor Presidente da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS 
VIDA EM CRISTO (IADVC) só poderá concorrer Ministro devidamente inscrito na Convenção 
Estadual a qual estiver ligada na CGADB, ordenado a Pastor e membro da igreja há mais de 05 (cinco) 
anos, devendo ainda, ter exercido pelo menos 02 (dois) mandatos na Mesa Diretora. 
  § 1º. Para os cargos de 1º, 2º, 3º e 4º Presidentes somente poderão concorrer, Pastores, Evangelistas e 
Presbíteros. 
 
§ 2º. Para os cargos de 1º, 2º e 3º Secretários somente poderão concorrer, Pastores, Evangelistas e 
Presbíteros. 
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§ 3º. Para os cargos de 1º, 2º e 3º Tesoureiros somente poderão concorrer, Pastores, Evangelista, Presbíteros e 
Diaconos.  
 
§ 4º.  Para os cargos da Comissão de Exames de Contas poderão concorrer Pastores, Evangelistas, Presbíteros e 
Diaconos.  
 Art. 35. A eleição se dará através da aprovação pela maioria dos membros presentes em Assembleia 
Geral Ordinária, realizada bienalmente, da qual participarão somente os membros devidamente em dia 
com suas obrigações para com a IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM 
CRISTO (IADVC), nos termos dos artigos 5º e 8º deste estatuto.  
 
§ 1º. O Pastor da Igreja Sede é o seu Diretor Presidente e seu mandato será por tempo indeterminado, 
observado as disposições estatutárias e enquanto o mesmo estiver cumprindo os preceitos das Sagradas 
Escrituras e a da Sã Doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo; 
 
§ 2º. Excetuando-se o Presidente, todos os membros da Mesa Diretora serão eleitos em Assembleia 
Geral Ordinária, conforme art. 25, empossados imediatamente com mandato de 02 (dois) anos, 
permitida a recondução, permanecendo por até 90 (noventa) dias em seus cargos, até a posse de seus 
substitutos; 
 
§ 3º. A Comissão de Exame de Contas, composta de 03 (três) membros efetivos, eleitos em Assembleia 
Geral, com mandato coincidente ao da Mesa Diretora, nomeado dentre eles, pela Diretoria, o Presidente, 
Relator e Revisor, os quais terão obrigatoriamente que realizar:  
 
I - regularmente, no mínimo uma vez por ano, os relatórios financeiros e a contabilidade da Igreja, 
conferindo se os documentos, lançamentos e totalizações estão corretos e dar o parecer nas Assembleias, 
recomendando implantação de normas que contribuam para melhor controle do movimento financeiro 
da igreja, quando for o caso; 
II - o cumprimento das obrigações financeiras assumidas pela igreja ou entidades por ela lideradas; 
III - o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e outras perante os órgãos públicos em geral.  
Art. 36. A Diretoria poderá nomear uma Comissão de 03 (três) membros, a qual manterá registrado o patrimônio da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC).   Art. 37. Qualquer membro da Mesa Diretora perderá seu mandato, quando descumprir as normas 
elencadas no artigo 8º deste Estatuto, ou, praticar os atos descritos no artigo 9º do respectivo estatuto. 
 Art 38. Exceto o Presidente, os demais membros da Mesa Diretora exercerão suas funções 
gratuitamente, estando cientes de que não poderão exigir ou pretender remuneração de qualquer espécie, bem como a participação de lucros, dividendos, bonificações ou vantagens do patrimônio ou rendas da Igreja, sob qualquer forma ou pretexto, exceto aquelas previstas neste estatuto. 
 Art. 39. Compete à Mesa Diretora da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC): 
 I - elaborar e executar o programa anual de atividades; II - contratar e demitir funcionários, fixando-lhes a remuneração; 
III - homologar, de conformidade com o estabelecido em seus respectivos Estatutos, os membros da 
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diretoria de outros órgãos das entidades da Igreja; IV - Indicar os nomes dos Dirigentes de Igrejas, Campos, Congregações e Campos Missionários, os 
membros responsáveis pelos Departamentos, Superintendências, Comissões e Equipes; V - nomear, pela indicação do Presidente, os membros de Comissões ou Coordenadorias Especiais para assuntos jurídicos, imprensa e outras, que servirão de Assessoria para a Diretoria; 
VI - auxiliar, dentro de suas possibilidades financeiras, aos Ministros ou Obreiros com dedicação 
exclusiva em favor da Igreja, pelo seu labor eclesiástico, condições de subsistência digna; 
VII - desenvolver atividades e estratégias que possibilitem a concretização dos alvos prioritários da 
Igreja; 
VIII - primar pelo cumprimento das Normas da Igreja; 
IX - elaborar os Atos Normativos que se fizerem necessários; 
X - administrar o patrimônio geral da Igreja em consonância com este Estatuto. 
 
Art. 40.  Ao Presidente da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO 
(IADVC), compete:  
 
I  - Representar a Igreja em juízo e fora dele, ativa e passivamente, podendo constituir advogados, 
procuradores, com a cláusula "ad-juditia" e em outros casos constituir procurador para defesa da Igreja; 
II - convocar e presidir as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias; 
III - apresentar alvos prioritários à Igreja; 
IV - participar “ex-officio” de todas as suas organizações, podendo fazer-se presente a qualquer 
reunião, independente de qualquer convocação; 
V - zelar pelo bom funcionamento da Igreja; 
VI - cumprir e fazer cumprir o Estatuto; 
VII - supervisionar as Igrejas Filiadas, Departamentos, Superintendências, Comissões e Equipes da 
Igreja; 
VIII - autorizar despesas ordinárias e pagamentos; 
IX - assinar com o Secretário as Atas das Assembléias Gerais, Reuniões do Ministério e da Diretoria; X - Assinar, juntamente com o Secretário, as credenciais conferidas aos Presbíteros, Diáconos, 
Missionários, Auxiliares e Membros, bem como toda a documentação relativa à Secretaria;  
XI - abrir, movimentar e encerrar contas bancárias em nome da Igreja, em conjunto ou não com o 
Tesoureiro; XII - Assinar em conjunto ou não com o Tesoureiro todos os documentos relativos à gestão financeira;  
XIII - Receber com ou sem o Tesoureiro as verbas ou subvenções destinadas à Igreja;  
XIV - assinar as Escrituras Públicas e outros documentos referentes às transações ou averbações 
imobiliárias da Igreja, na forma da lei; 
XV - praticar, “ad-referendum” da Mesa Diretora, todos os atos de competência desta, cuja urgência 
recomende solução imediata; XVI - Fiscalizar todas as atividades da Diretoria e tomar medidas necessárias para sua perfeita 
execução;  
XVII - Manter informado, a nível Ministerial, seu representante legal, para o bom andamento em caso 
de substituição;  
XVIII - Nomear e/ou destituir oficiais para todo e qualquer departamento interno da Igreja.  
XIV - Nomear ou não e exonerar a qualquer tempo um Co-Pastor para a Igreja Sede. 
 Art. 41. É atribuição do 1º, 2º 3º e 4º vice-presidentes, por ordem de titularidade, substituírem o 
Presidente em seus impedimentos, e ainda, auxiliar o Presidente no que for necessário. 
 
Art. 42. Compete aos Secretários, por sua ordem de titularidade ou em conjunto: 
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I - secretariar as Assembleias Gerais, lavrar as atas e as ler para aprovação, providenciando, quando 
necessário, o seu registro em Cartório; 
II - manter sob sua guarda e responsabilidade os Registros de Atas, Casamentos, Batismos em Águas, 
Cerimônia Fúnebre, Apresentação de Crianças, Livro de Convertidos e Reconciliados, Rol de Membros, 
e outros de uso da Secretaria, deles prestando conta aos Secretários eleitos para a gestão seguinte; 
III - assessorar o Presidente no desenvolvimento das Assembleias Gerais; 
IV - manter atualizado o Rol de Membros da Igreja; 
V - expedir e receber correspondências relacionadas à movimentação de membros; 
VI - elaborar, expedir ou receber outros documentos ou correspondências decididas pela Assembleia 
Geral, ou pela Mesa Diretora, bem como receber as que se destinarem à Igreja; 
VII - manter em boa ordem os arquivos e documentos da Igreja; 
VIII - nas reuniões da Diretoria, assessorar o Presidente, elaborando as respectivas Atas, e anotando as 
propostas que devem ser encaminhadas as Assembleias Gerais; 
IX - elaborar e ler relatórios da Secretaria, quando solicitado pelo Presidente; X - Registrar o movimento histórico da Igreja;  
XI - outras atividades afins. 
 
Art. 43. Compete aos Tesoureiros, em sua ordem de substituição ou em conjunto, executar, 
supervisionar e controlar as atividades relacionadas a: 
 
I - recebimento e guarda de valores monetários; 
II - pagamentos autorizados, mediante comprovantes revestidos das formalidades legais, sempre com o 
aval do Presidente; 
III - aplicações financeiras; 
IV - abertura, movimentação e encerramento de contas bancárias em nome da Igreja, em conjunto com o 
Pastor Presidente; 
V - elaboração e apresentação de relatórios, mensais e anuais, agrupados conforme o plano de contas, e 
extraídos do registro nominal dos valores recebidos e dos pagamentos efetuados; 
VI - contabilidade; 
VII - obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e outras perante os órgãos públicos, inclusive 
as relativas a construções; 
VIII - elaboração de estudos financeiros e orçamentos, quando determinados, observados os critérios 
definidos; 
IX - outras atividades afins. 
 
Art. 44. Os membros da Diretoria da Igreja não serão responsáveis pelas obrigações que contraírem em 
nome da Igreja, em virtude de ato regular de gestão, respondendo, porém, civil, penal e 
administrativamente, quando for o caso, por violação da lei, deste Estatuto e de outros atos normativos 
da Igreja. 
 
Art. 45. A vacância ocorrerá nos seguintes casos: jubilação e/ou aposentadoria por invalidez, 
transferência, morte, renúncia, abandono, desligamento da Igreja por transgressão administrativa, 
doutrinária ou espiritual devidamente apurada. 
 
Art. 46. A Mesa Diretora exercerá suas funções gratuitamente, estando os seus membros cientes de que 
não poderão exigir ou pretender remuneração de qualquer espécie.  
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Art. 47. A Mesa Diretora reunir-se-á sempre que necessário, sendo convocada e presidida somente pelo 
Presidente. 
 

CAPÍTULO - VIII 
Da Assistência ao Pastor Presidente 

 Art. 48. Fica a IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC), 
responsável pela manutenção financeira do Pastor Presidente, reajustando o valor de sua prebenda de 
acordo com o índice do I-GPM ou, por outro índice indicado pelo Governo Federal, mantendo, ainda, 
para o Presidente e seus dependentes, um Plano de Saúde Privado. 
 
§ Único. As decisões sobre o valor da prebenda do Pastor Presidente e dos demais obreiros, serão de 
exclusiva competência da Mesa Diretora. 
 
Art. 49. Em caso de falecimento do Pastor Presidente, sua esposa perceberá 50% (cinquenta por cento) 
da prebenda dada ao mesmo, enquanto não contrair novo matrimônio ou união estável. 
 
§ 1º. Referido benefício não se estenderá aos ascendentes, descentes ou a qualquer outro grau de 
parestesco com o Pastor Presidente falecido. 
 
§ 2º. Caso a esposa do Pastor Presidente falecido incorra em uma das ações elencadas no CAPÍTULO 
IV - Dos Membros, seus Direitos e Deveres - Artigo 9º do presente Estatuto, perderá a prebenda 
mencionada neste artigo. 
 

CAPÍTULO - IX 
Da Separação de Obreiros  

Art. 50. A Separação de Presbíteros e Diáconos, bem como a separação de Missionários para o Campo, 
além da indicação de membros para Auxiliares, é ato de competência do Pastor Presidente, conforme 
preceitos bíblicos estabelecidos para cada função. 
 
§ 1º. Fica a cargo da Convenção Estadual a aprovação ou não de Ordenação dos Ministros (Evangelistas 
e Pastores) previamente indicados pelo Pastor Presidente desta Igreja. 
 
 

CAPÍTULO - X 
Da Jurisdição das Igrejas, Campos, Congregações e Campos Missionários  

Art. 51. O Campo de atuação Ministerial da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS 
VIDA EM CRISTO (IADVC), abrange em sua jurisdição administrativa e territorial a Igreja Sede, 
Municípios e Estados da Federação Brasileira onde mantém Igrejas, Campos, Congregações Filiadas e 
Campos Missionários, que são subordinadas à Igreja Sede. 
 
§ 1º. A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC), também 
terá Campo de atuação Ministerial nas Igrejas, Campos, Congregações e Campos Missionários 
estabelecidos no Exterior, em conformidade com a legislação do respectivo Estado Soberano em que se 
estabelecer. 
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Art. 52. Todos os bens imóveis, móveis, veículos ou semoventes da Igreja Sede, das Igrejas, Campos, 
Congregações Filiadas e Campos Missionários, bem como quaisquer valores em dinheiro pertencem 
legalmente, de fato e de direito, à Igreja Sede, sendo a fiel mantenedora das mesmas, estando portanto 
tudo registrado em seu nome, conforme a legislação vigente do país. 
 
§ 1º. A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC), 
exercerá incondicionalmente e a qualquer tempo os poderes de domínio e propriedade sobre os referidos 
bens patrimoniais. 
 
§ 2º. No caso de cisão, nenhuma Igreja, Campo, Congregação Filiada ou Campos Missionários terá 
qualquer direito sobre os bens patrimoniais da Igreja, Campo, Congregação Filiada ou Campo 
Missionário sob sua guarda e responsabilidade direta, ainda que os dissidentes sejam a maioria, pois 
esses bens pertencem de fato e de direito à Igreja Sede. 
 
Art. 53. É vedado às Igrejas, Campos, Congregações Filiadas e Campos Missionários, pelos seus 
Dirigentes, praticar qualquer operação financeira estranha às suas atribuições, tais como: penhora, 
fiança, aval, procuração, empréstimo bancário ou pessoal, alienação ou aquisição de bens patrimoniais, 
bem como registrar em Cartório Ata ou Estatuto, sem deliberação prévia e por escrito do Representante 
Legal da Igreja Sede, sendo nulo de pleno direito qualquer ato praticado que contrarie o presente 
Estatuto. 
 
Art. 54. As Igrejas, Campos, Congregações Filiadas e Campos Missionários prestarão contas de suas 
atividades e movimento financeiro periodicamente, conforme determinado pela Mesa Diretora, em 
relatórios preenchidos com toda a clareza, e com a respectiva documentação probante anexada. 
 
Art. 55. É de competência da Mesa Diretora o gerenciamento dos movimentos financeiros das Igrejas, 
Campos, Congregações Filiadas e Campos Missionários. Despesas ou melhorias somente poderão ser 
realizadas após prévia autorização da mesma. 
 
§ Único. A Mesa Diretora poderá autorizar as Igrejas, Campos, Congregações Filiadas e Campos 
Missionários, através de documento expedido pelo Pastor Presidente e o Tesoureiro da IGREJA 
EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC), proceder à abertura e 
movimentação de conta bancária em nome da Igreja, a ser assinada conjuntamente pelo Dirigente da 
Igreja, Campo ou Congregação e pelo respectivo Tesoureiro Auxiliar. 
 
Art. 56. É de exclusiva competência do Pastor Presidente, indicar, nomear e substituir os Dirigentes das Igrejas, Campos e Congregações Filiadas.  
§ Único. Os Cooperadores das Igrejas, Campos, Congregações Filiadas e Campos Missionários, previamente indicados pelos respectivos Dirigentes, estão sujeitos à homologação do Pastor Presidente da Igreja. 
 Art. 57. A emancipação de qualquer Igreja, Campo e Congregação Filiada somente poderá ocorrer com a observância de todas as condições deste artigo: 
 I - proposta de iniciativa do Pastor Presidente com deliberação favorável do Ministério e da Igreja, através de Assembleia Geral Extraordinária específica; 
II - aprovação do Estatuto da nova Igreja nesta mesma Assembleia Extraordinária; III - obrigações sociais em dia, inclusive perante a Igreja Sede. 
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Dos Deveres das Igrejas, Campos, Congregações e Campos Missionários  

 Art. 58. Todos os Dízimos, Ofertas, Votos, Doações e outros meios financeiros, arrecadados 
mensalmente nas Congregações, serão encaminhados à Tesouraria Central da IGREJA 
EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC), em sua Sede.  
 
Art. 59. Os pastores de campo e igrejas pertencentes ou filiadas à IGREJA EVANGÉLICA 
ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC), bem como os missionários de campo, 
trarão voluntariamente, na modalidade mensal, os Dízimos dos Dízimos, além de Ofertas, Votos, 
Doações e outros meios financeiros destinados à Igreja Sede por doação de seus membbros. 
 Art. 60. Nenhum Dirigente de Congregação do Campo desta Igreja poderá iniciar construção ou 
serviços que dependam de verbas e finanças, sem primeiro solicitar por escrito à Mesa Diretora e, esta 
convocará uma reunião com a Comissão de Contas, para estudos e aprovação.  
 Art. 61. Toda e qualquer prebenda concedida aos Obreiros Dirigentes de Congregação será liberada pela 
Mesa Diretora.  
 Art. 62. As construções de prédios ou templos no campo desta Igreja obedecerão aos critérios adotados 
pela Mesa Diretora.  
 Art. 63. O Obreiro permanecerá ou não na direção de Igreja, Campo, Congregação ou Campo 
Missionário desta Igreja sob determinação da Presidência da IGREJA EVANGÉLICA 
ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC).  
 Art. 64. É de ordem disciplinar aos Obreiros, assistirem à Reunião Mensal do Ministério e à Reunião 
Mensal de Obreiros, assim como, em companhia de suas respectivas Congregações, assistirem às 
reuniões doutrinárias, semanalmente, e à Santa Ceia, de cada mês, na Sede desta Igreja.  
 Art. 65. Os dirigentes e tesoureiros das Congregações deverão entregar os relatórios financeiros, com 
seus respectivos saldos, à Tesouraria Geral no dia determinado pela Mesa Diretora, e os que não 
preencherem tais requisitos serão substituídos.  
 
Art. 66. Todo o dirigente de Congregação que não obedecer às ordens do Ministério será substituído.  
 

CAPÍTULO - XI 
Da Jubilação de Ministros  

Art. 67. A jubilação de Ministros é de responsabilidade da Igreja Local e de seu Ministério “ad referendum” da Assembleia Geral. 
 Art. 68. A jubilação será facultada nos seguintes casos e formas:  
I - por incapacidade física permanente, devidamente comprovada, que impossibilite o exercício das 
atividades ministeriais; II - após sessenta e cinco (65) anos de idade, desde que tenha vinte e cinco (25) anos de atividade ministerial na Igreja Sede, Campo, Congregação Filiada ou Campos Missionários, e que haja condições 
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financeiras por parte da Igreja em que o interessado esteja prestando serviços pastorais, em tempo integral; 
III - o Pastor Presidente poderá requerer jubilação após vinte e cinco (25) anos de atividade ministerial, devendo cinco (05) destes terem sido prestados à Igreja Sede.   
Art. 69. Falecendo o titular da jubilação em causa, sua esposa continuará a receber, nas mesmas condições do falecido, a importância equivalente a cinqüenta por cento (50%) do valor pago, exceto, quando contrair novo matrimônio ou união estável, ocasião em perderá a prebenda em comento.  
§ 1º. Referido benefício não se estenderá aos ascendentes ou descentes de qualquer grau de parestesco 
com o Pastor Presidente falecido. 
 
§ 2º. Caso a esposa do Pastor Presidente falecido incorra em uma das ações elencadas no CAPÍTULO 
IV - Dos Membros, seus Direitos e Deveres - Artigo 9º do presente Estatuto, perderá a prebenda mencionada neste artigo.  
 

CAPÍTULO - XII 
Disposições Gerais  

Art. 70. A Igreja, como pessoa jurídica, legalmente habilitada perante os poderes públicos, responderá com os seus bens pelas obrigações por ela contraídas. 
 
Art. 71. Qualquer membro que ocupar cargos na Mesa Diretora, Comissão de Exame de Contas ou 
Direção de Igrejas, Campos, Congregações Filiadas e Campos Missionários, e desejar candidatar-se a 
cargo eletivo da política secular deverá afastar-se de suas atividades enquanto perdurar o seu intento. 
 
§ Único. Findando o período de campanha eleitoral, o membro afastado poderá ser reintegrado, a 
critério da Mesa Diretora ou do Ministério da Igreja, desde que não tenham ocorrido fatos que 
desabonem sua conduta. 
 Art. 72. Toda atividade religiosa prestada à IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS 
VIDA EM CRISTO (IADVC), por qualquer membro é de caráter voluntário, não representando 
encargo financeiro para esta Igreja perante os órgãos públicos, exceto no caso do Pastor Presidente, ou 
quando firmado previamente um Contrato Legal entre as partes.  
 Art. 73. Os membros da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO 
(IADVC), não responderão individualmente ou subsidiariamente por compromissos assumidos e 
obrigações a cumprir, mas sim esta Igreja, com seus bens, através de sua Mesa Diretora.  
 Art. 74. A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC), não 
responderá por dívidas contraídas por nenhum de seus membros, a não ser aquelas que tenham sido 
feitas com autorização prévia e escrita do Representante Legal.  
 
Art. 75. Este estatuto somente poderá ser reformado, parcial ou totalmente, em casos especiais, por 
deliberação favorável dos membros em Assembleia Geral Extraordinária, convocada para esse fim, com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, mediante proposta previamente apresentada pelo Pastor 
Presidente e aprovada pela Mesa Diretora. 
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Art. 76. A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC) 
somente poderá ser extinta por sentença judicial ou por aprovação unânime de todos os seus membros 
em comunhão, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária convocada para esta finalidade, com a 
participação de representante oficial credenciado pela Convenção Estadual a qual esta Igreja estiver 
ligada. 
 
§ Único. Em caso de dissolução, depois de pagos todos os compromissos, os bens da IGREJA 
EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC), reverterão em benefício 
da Convenção Estadual, ou ainda conforme dispuser resolução da Assembleia Extraordinária convocada 
para esta finalidade. 
 
Art. 77. O Regimento Interno, Código de Disciplina, Portarias, Regulamentos e Atos Normativos da 
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC) e suas entidades 
assistenciais não poderão contrariar os termos deste Estatuto. 
 
§ Único. Novas entidades jurídicas, ao serem criadas, poderão elaborar seus Estatutos e Regimentos, 
observados os princípios estabelecidos neste Estatuto. 
 
Art. 78. A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS VIDA EM CRISTO (IADVC), 
através de seus Ministros e Obreiros não fará sob nenhum prertexto ou condição qualquer tipo de 
cerimônia religiosa que contrarie os principios estabelecidos na Bíblia Sagrada, neste estatuto e nos 
órgãos convencionais, inclusive o casamento e/ou batismo em águas de (homosexuais, bisexuais, 
lésbicas e simpatizantes), pois afrontam a fé professada e contrariam os preceitos religiosos e costumes 
cristãos adotados por esta Igreja. 
 
Art. 79. Este Estatuto, entra em vigor após a aprovação e Registro em Cartório competente, na Comarca 
de Caucaia no Estado do Ceará e vai assinado pela Mesa Diretora e a Comissão de Exame de Contas 
eleitas, devendo também ser encaminhada uma Cópia do Estatuto e da Ata à Secretaria da Convenção 
Estadual, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 Art. 80. Os casos omissos e não previstos, nem contemplados por este Estatuto, serão analisados pela 
Mesa Diretora e decididos em primeira instância pela mesma, e em último caso, pela Assembleia Geral.  
 

Caucaia/CE, 11 de maio de 2014. 
Visto do Advogado: 
___________________________________ 
          Dr. José Cleilson Gomes de Sousa  
                   OAB/CE 28.272                            
                                      
                                                                      Mesa Diretora 
 

 _____________________________________ 
Presidente: Pr. Francisco Carlito Rodrigues 

Brasileiro, Casado, Ministro do Evangelho, RG 592.063 SSP-Ce, CPF 170.452.153-04, residente à Av. 
Paulo Afonso 3.045, Parque Jarí-Maracanaú-Ce 
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______________________________________________ 

1º Vice-Presidente: Pr. Emerson Oliveira Rodrigues 
CPF/MF: 456161753-15 e RG: 92008003639 - CE. 

 Brasileiro, Casado, Ministro do Evangelho, residente e domiciliado à Av. Antonio Henrique de 
Azevedo, nº 352, Centro, Paraipaba/CE. 

 
___________________________________ 
2º Vice-Presidente: Pr. Isaac Batista Maia 

CPF/MF: 658776751-68 e RG: 1605556- SSP-CE. 
 Brasileiro, casado, representante comercial, residente e domiciliado à Av. Contorno Oeste, Bl. 49 Apto. 

21 A Nova Metrópole, Caucaia/CE.  
 

_________________________________________ 
3º Vice-Presidente: Pr. José Eufrásio dos Santos 

Brasileiro, casado, Ministro do Evangelho, RG 1216989 SSP-CE, CPF 213.494.443-91 Residente a Rua 
“D” Nº 20, Eldorado II – Caucaia-CE 

 
______________________________________ 

4º Vice-Presidente: Pr. Francisco Bráulio Medeiros 
CPF/MF: 463.893.773-04 e RG: 95002535315 SSP-CE. 

 Brasileiro, Casado, vendedor, Residente e domiciliado à Rua Braz d Francesco, nº 449,  Apto. 502  Bl. 
02, São Gerardo, Fortaleza/CE. 

 
_______________________________________ 
1º Secretário: Ev. José Cleilson Gomes de Sousa 

CPF/MF: 748.234.773-91 e RG: 28.272 OAB/CE, Brasileiro, casado, Advogado, residente e 
domiciliado à Av. Rua. 135, nº 49, Nova Metrópole, Caucaia/CE.  

 
______________________________________ 
2º Secretário: Ev. Mardônio Beserra de Sousa 

CPF/MF: 674.729.583-87 e RG: 2003012046197 SSP-CE. Brasileiro, casado, empresário, residente e 
domiciliado à Rua Pedestre F, nº 49, Jurema, Caucaia/CE. 

 
____________________________________ 
1º Tesoureiro: Dc. Arnoldo Pires de Araújo 

CPF/MF: 187.687.843-68 e RG: 751420 SSP/CE. Brasileiro, Casado, Técnico em Refrigeração,  
residente e domiciliado à Rua 303, nº 90, Nova Metrópole, Caucaia/CE. 

 
____________________________________________ 

2º Tesoureiro: Pb. Olavo Duarte da Silva 
CPF/MF:141403733-34 e RG:1085172. SSP/CE. Brasileiro, Casado, motorista,  
residente e domiciliado à Rua Espanha, nº 422, Pq. Das Nações, Caucaia/CE. 

 
_______________________________________ 
3º Tesoureiro:  Pb. José Hélio Silvério Virginio 

Brasileiro, Casado, Policial Militar, RG 27320.1.7 PM-CE, CPF 135.996.823-72      
Residente na Rua Amazonas Nº 246  Lago Verde– Caucaia-Ce 
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COMISSÃO DE EXAMES DE CONTAS 
EFETIVOS (CONSELHO FISCAL) 

 
___________________________ 

1. Ev. José Fabio Oliveira 
Brasileiro, Casado, Motorista, RG 358443-82  SSP-Ce, CPF 555.136.203-59  - 

Residente na Rua 2 Nº:41 Metrópole V – Caucaia-CE 
 

_________________________________ 
2. Pb. Valdecir Alves de Castro 

Brasileiro, Casado, Promotor de Vendas, RG 95002397460 SSP-Ce, CPF 218.949.813-91 - Residente na 
Rua 145 Bl. 03 Aptº 12D Nova Metrópole – Caucaia-CE 

 
 

____________________________ 
3. Pb. José Edmilson Duarte 

Brasileiro, Casado, Mecânico, RG 97012046810 SSP-CE, CPF 299.686.233-34      
Residente na Avenida Airton Senna Nº 600 Arianópoles – Caucaia-Ce 

 
 
 

SUPLENTES 
 

____________________________ 
1. Pb. José Aluilson Ferreira da Silva 

Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 96002386750 SSP-CE, CPF 357.008663-15      
Residente na Rua  Jorge Guimarães, 520 Bl.24 Ap. 402- Pq.Guadalajara– Caucaia-Ce 

 
 

____________________________ 
2. Pb. Alisson de Lima 

Brasileiro, Casado, Auxiliar Administrativo, RG 98010292765 SSP-Ce, CPF 638.795.653-68  
Residente na Rua NW 23 – Bloco 04 – Apartamento 21 B - Araturi – Caucaia-CE 

 
 

____________________________________ 
3. Dc. Antonio José Almeida de Souza 

Brasileiro, Casado, Empresário, RG 461555-82 SSP-Ce, CPF 269.630.352-53       
Residente na Av. A Bloco 32, Ap. 21 A - Nova Metrópole – Caucaia-Ce 


