
ALIANÇA DAS IGREJAS EVANGÉLICAS CONGREGACIONAIS DO BRASIL    

Av. Dr. Jose Rufino, 968 – Estância, Recife – PE 

CEP. 50 781-350 

EXTRATO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA NACIONAL 

Data: 16/02/2016 

Local: Sede da ALIANÇA em Recife-PE 

Inicio: 10h20min 

Presentes: Pr. Sérgio Paulo de Menezes (Presidente), Pr. Nicácio Correia (Vice-Presidente); Pr. Valker Neves Sales (2º 

Secretário); Pr. Jonas Moreno (1º Secretário); Pr. Marcos Barbosa (Presidente 1ª RA); Pr. Manoel Marreiro 

(Presidente 2ª RA); Pr. Ismael Ornilo (Presidente do Conselho de Pastores); Pb. Jairo Falcão (Diretor do DOM); Pr. 

Bruno César (Diretor do DET); Pr. Arnóbio Bernardino (Membro do Conselho de Pastores); Pr. Anderson José Firmino 

(Membro do Conselho de Pastores) e Pr. Carloson Roberto (Membro do DET). 

 

Momento devocional 

 

Cântico – 232 SH 

Leitura Bíblica – I Tm 3 (Participativa) 

Meditação – Pr. Sérgio Paulo: I Co 11.28. O Pr. Sérgio Paulo chamou a atenção dos pastores acerca da relevância do 

auto-exame. Expressou que esta prática é muito importante para que tratemos de coisas que precisam ser 

trabalhadas em nós, deste modo, é imprescindível para a caminhada cristã.    

Oração – Pr. Valker Neves 

 

                                                                      I – RELATÓRIOS APRESENTADOS                                                                                       

Relatórios 1a RA 

 ELEIÇÕES PASTORAIS 

 Registrar eleição do Pr. Nivaldo Luiz dos Santos como pastor da IEC-Cajazeiras – PB, em 04/12/2015. 

 Registrar eleição do Pr. Marcos Antônio de França Melo como pastor da IEC – Santa Rita – PB, em 

16/12/2015  

 Registrar eleição do Pr. Marcos Barbosa como pastor da IEC- Ligeiro – Campina Grande – PB, em 

18/12/2015. 

 CULTOS DE POSSE 

 Registrar culto de posse do Pr. Nivaldo Luiz dos Santos na IEC-Cajazeiras, em 12/12/2015 

 Registrar culto de posse do Pr. Marcone Carvalho de Santana na IEC-Pombal, em 22/12/2015 

 Registrar culto de posse do Pr. Marcos Antonio de França Melo na IEC-Santa Rita, em 16/01/2016 

 Registrar culto de posse do Pr. Marcos Barbosa na IEC-Ligeiro, em 30/01/2016 

 

Relatórios da 2ª RA 

 ELEIÇÕES PASTORAIS 

 Registrar eleição do Pr. Joseíldo Amâncio como pastor da IEC-São Caetano – PE, em 30/12/2015. 

 Registrar eleição do Pr. Joezer Rodrigues Cardoso como pastor da IEC-Alto Formoso – PE, em 

03/01/2016. 

 CULTOS DE POSSE 

 Registrar culto de posse do Pr. Joseíldo Amâncio na IEC-São Caetano, que será realizado no próximo 

dia 27/02/2016.  

 Registrar culto de posse do Pr. Joezer Rodrigues Cardoso na IEC-Alto Formoso, em 13/02/2016. 

 

VISITA A IEC – GARANHUNS – PE  

 Registrar visita dos Pastores Manoel Marreiro (Presidente da 2ª RA), Ismael Ornilo (Presidente do 

Conselho) e Bruno César (Diretor do DET), ao Pr. Romildo para esclarecimento acerca do modelo 

eclesiástico que o mesmo tem adotado na igreja (MDA - Modelo de discipulado Apostólico; micro célula 

de discipulado). Tal modelo descende da Igreja da Paz em Santarém – PA.  

 



 Ficou acordado que o Pr. Romildo enviaria uma carta explicando todo o processo desse modelo que 

ele adotou, para análise da ALIANÇA.   

 

Relatório da 3ª RA 

 Registrar palavra do Pr. Sérgio Paulo sobre a necessidade de oração pelo Pr. Jamil e a sua família, o 

mesmo está enfrentando algumas dificuldades em relação a sua saúde, bem como, de problemas 

conjugais.  

 

Relatórios do DOM 

 Registrar palavra do Diretor do DOM, Presb. Jairo Falcão, apresentando um balanço das atividades do 

departamento neste biênio. 

 Criação do Kit Missionário 2014 e o registro do alcance do alvo missionário denominacional pela 

primeira vez. Salientando-se que o objetivo foi auferido com apenas 70% da adesão das igrejas.  

  Campanha de Missões 2015 que chegou neste mês com 80% do alvo atingido. 

 Evolução da participação no Congresso Missionário da ALIANÇA: 2014 junto com o ENOMI (UIECB) 

tivemos a participação 142 congressistas; 2015 só com a ALIANÇA tivemos a participação de 139 

congressistas. A expectativa para a Conferencia 2016 é de 200 participantes. 

 Evolução na participação e nas estratégias para os Projetos Missionários da ALIANÇA. 

 Investimento no despertamento vocacional de jovens. 

 

Relatórios do Conselho de Pastores 

   Registrar carta de confissão do Pr. José Carlos da Silva por quebra do 7º Mandamento. 

 Foi aceito o parecer do Conselho de Pastores: O Pr. José Carlos da Silva está disciplinado por um 

período de 01 ano e terá como tutor o Pr. Bruno César. 

 Registrar Carta da IEC- Bairro das Indústrias – PB, solicitando a renuncia do Pr. Sandro Fernandes Paiva 

do pastorado da igreja. 

 Por ser a Igreja oriunda da 1ª IEC-JP, o Pr. Leonardo Félix (Presidente do 1º Distrito) e o Pr. Sérgio 

Paulo, mediarão a situação. 

 Registrar Carta da 1ª IEC-Vale da Bênção – Caruaru – PE, solicitando a inclusão do Pr. Josué Xavier Bispo 

no quadro de Ministros da ALIANÇA. 

 A solicitação foi aceita desde que atenda a todas as exigências constitucionais da ALIANÇA. 

 Registrar pedido de desligamento do Quadro de Ministros da ALIANÇA do Pr. João Pereira Damasceno 

por motivos particulares. 

 Foi aceito o parecer do Conselho de Pastores em atender a solicitação agradecendo o tempo em que 

o estimado pastor esteve conosco e rogando a bênção de Deus sobre a vida do mesmo. 

 Registrar a leitura do Termo de Oitiva do Pr. Manoel Luiz de Souza da IEC-Rocha Cavalcante, liberando os 

irmãos que saíram da igreja para se filiarem a outra igreja irmã.   

 O parecer é favorável a que estes irmãos se filiem a uma outra igreja Congregacional da ALIANÇA e 

que a Diretoria da 3ª Distrital acompanhe o referido grupo. Também que a 1ª RA dê 

acompanhamento necessário a IEC-Rocha Cavalcante e ao Pr. Manoel Luiz. 

 Registrar documento do Conselho de Pastores sobre o termo “desligamento” que consta no último 
extrato enviado às igrejas (Extrato da Reunião da Diretoria – 24/11/2015) como segue: “...Pr. Mauro 
Ferreira Simões – decidiu se desligar da ALIANÇA, sem demonstrar interesse em submeter-se às 
condições da denominação, deliberou pelo desligamento do referido pastor do quadro de ministros da 
Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil.” Para o Conselho o texto não exprime com 
clareza as decisões tomadas sobre o fato. 
 Foi aprovada a correção do texto da seguinte maneira: Onde se lê “desligado” leia-se excluído com 

base na Constituição da ALIANÇA Artigo 84, e o Regimento Interno, e os motivos para tal são: 
1. Não comparecimento à sede quando solicitado 
2. Não atender a solicitação feita de convocação de assembléia em sua igreja para esclarecimento 

de algumas afirmações inverídicas, por parte do Pr. Mauro Simões, acerca da doutrina da 
ALIANÇA e, denúncias infundadas de comportamento anti-ético de ministros da denominação. 

 



Relatório do DET 

 Registrar proposta do DET através do seu diretor, Pr. Bruno César, para organizar um curso de formação 
de professores para os nossos seminários nas disciplinas de Grego e Hebraico. 
 Foi aprovada a proposta e o DET estará organizando o curso. 

 

                                                                                      II – SOLICITAÇÕES 

Solicitação da 3ª IEC-JP 

 A 3ª IEC-JP solicita que seja levada ao Concílio Nacional a proposta de algumas mudanças na 

Constituição como segue: 

 Que seja retirado do texto Constitucional o Conselho de Pastores do controle da Diretoria Executiva 

e ligá-lo diretamente ao Concílio Nacional. 

 Que seja criado um dispositivo no texto Constitucional identificando as atribuições de um 

Evangelista e de um Pastor Auxiliar, este também, quanto ao seu sustento e outros benefícios. 

 Que seja retirado o Exame Psicotécnico e a aprovação da Monografia do processo seletivo de 

ordenação de pastores.   

 Que seja criada uma outra logomarca para a ALIANÇA 

 

Solicitação do STEC-JP 

 O Diretor do STEC-JP, Pr. Carloson Roberto solicitou a disponibilidade de alguns bens móveis existentes 

no antigo escritório da sede da ALIANÇA em João Pessoa (01 Ar Condicionado, 02 Bureaux, 02 Cadeiras 

fixas sem braço, 02 Cadeiras giratórias sem braço e 01 Micro computador), tendo em vista que os 

mesmos estão sem uso e há necessidade no STEC-JP. 

 A solicitação foi aprovada.  

 

Solicitação 1ª IEC-Vale da Bênção 

 A igreja solicita, em última estância, a recondução da ordenação do Presb. Josélio Martins. 

 A solicitação será levada ao Concílio Nacional. 

 

                                                                            III – ASSUNTOS GERAIS 

 

58º Concilio Nacional da ALIANÇA 

 Foi apresentada toda a programação do 58º Concílio Nacional da ALIANÇA 

 Informação do Hotel Estação Cruzeiro de Pesqueira – PE, que com o intuito de facilitar o pagamento das 

inscrições, dispõe o pagamento pelo Cartão de Crédito dividido em 3 parcelas a partir do pagamento no 

hotel. 

 A Coordenação do Concílio informa que o pagamento pode ser feito no hotel, porém é necessário 

fazer-se a inscrição antecipadamente pelo site da ALIANÇA ou através do telefone junto a secretaria 

da ALIANÇA, tendo em vista que as vagas são limitadas. Ir no dia do Concílio ao Hotel não há 

garantia de vaga. 

 Proposta de possíveis mudanças na Constituição da ALIANÇA 

IEC-Mossoró – RN 

 A IEC-Mossoró na pessoa do seu pastor, Joziran Vieira do Nascimento, enviou uma carta a ALIANÇA 

expressando a sua gratidão por ter sido atendido pela denominação quanto ao seu pedido de ajuda. 

 

IEC- Cochabamba – BO 

 A IEC-CBB – Cochabamba–BO informou que por decisão tomada em uma reunião administrativa, 

ocorrida no dia 13/01/2016, foi decidido por unanimidade que a igreja passará a partir desta data a 

contribuir com 10% para a ALIANÇA. 

 

Oração Final: Pr. Jonas Moreno 

Encerramento: 18h15min 



 

 

         ______________________________                                                    ________________________________ 

                     Pr. Sérgio Paulo de Menezes                                                                                     Pr. Valker Neve             

                                    Presidente                                                                                                        2º Secretário 


