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 Este Regimento Interno com suas resoluções entrará em vigor após a aprovação do 

mesmo pelo Ministério Local e Liderança, cuja finalidade principal é produzir um norte para todas 

as funções exercidas e procedimentos, a fim de resguardar o Corpo de Cristo Local de todas as 

ações nas esferas; sejam elas; humanas e espirituais. 
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CAPÍTULO I 
Da Instituição 

 

Art. 1º - Da Missão Igreja Evangélica da União (IEVU) sede RJ. 

A Missão da IEVU é caracterizada pelos meios existentes para a sua execução, que são: 

§ 1º - Apoiar a Organização UMEM na realização dos eventos de sua agenda; que não 

contrarie as Bases dos Pilares da Fé Cristã,  

§ 2º - Ser um canal para a expansão do Reino de Deus nos corações pela propagação do 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo; 

§ 3º - Atuar como um porto seguro a todos os que se achegarem verdadeiramente 

necessitados; e 

§ 4º - Ser um referencial e defensora dos valores de Deus para a família segundo as 

orientações das Sagradas Escrituras. 

 
Art. 2º - Do Funcionamento 

Em 12 de março de 2011, deu-se início as atividades da IEVU - Penha, RJ, ficando esta data 

conhecida como a data de sua fundação e comemoração festiva. 

As atividades da IEVU, bem como os respectivos dias serão apresentadas e aprovadas pelo 

Pastor Presidente. 

 
Art. 3º - Do Lema, Texto e Logotipo. 

A IEVU tem como o lema: 

     “Uma Família unida; que cresce na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo”. 

E texto Bíblico: 

       “O justo viverá da fé” (Rm.1.17) 

 Logotipo Heráldica: 

Descrição: Uma elipse azul com as extremidades vertical com cores forte na parte baixa, 

com uma cruz no centro apoiado em uma elipse na extremidade horizontal, contendo o nome da 

IEVU, e uma âncora sobre a cruz com três estrelas, sendo uma a direta, uma a esquerda e uma 

abaixo. 

Explicação: xxxxxxxxxx 
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CAPÍTULO II 
Da Assessoria e Deliberação do Conselho de Ética e Disciplina 

 

Art. 4º - Do Conselho de Ética e Disciplina e Disciplina (CED) 

      É o órgão destinado à deliberação e a assessoramento em casos de descumprimento das 

normas relativas aos procedimentos da Igreja. 

       São atribuições do Conselho de Ética e Disciplina. 

§ 1º - Reunir-se quando houver necessidade; 

§ 2º - Deliberar sobre assuntos de sua competência que comprometam a Ética e Disciplina 

Cristã e a imagens da IEVU; 

§ 3º - Zelar pelos princípios bíblicos quanto ao relacionamento saudável;  

§ 4º - Orientar o Corpo de Cristo quanto ao zelo dos bons costumes; 

§ 5º - Deliberar e assessorar sobre assuntos de recebimento, inclusão, desligamento, 

afastamento, reintegração das funções eclesiásticas e administrativas; 

§ 6º - Não tornar publico os assuntos gerados na reunião do conselho, que possibilitou o 

parecer; e 

§ 7º - Zelar pela discrição de todos os assuntos tratados na reunião Conselho. 

  

Art. 5º – Da Composição do Conselho de Ética e Disciplina  

O Conselho de Ética e Disciplina será composto pelos seguintes cargos: 

Presidente; Secretário; Relator; e seus Membros. 

 

Art. 6º – Das Funções e Cargos do Conselho de Ética e Disciplina  

As funções e cargos do Conselho serão ocupados pelos seguintes Membros do Corpo da IEVU. 

Presidente - Pastor Presidente da IEVU, Pastor designado pelo Presidente pelo seu 

impedimento ou por escolha mediante o voto do Ministério Local. 

Secretário - Secretário da IEVU. 

Relator - Diretor de um dos Departamentos da IEVU designado pelo Presidente. 

Membros - Pastores Auxiliares, Coordenador Diaconal, Quatro (04)Diretores da IEVU.  

§ 1º - Em caso de impedimento de Membros contidos no Art. 16, o mesmo será ocupado 

pelo cargo subseqüente. 
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§ 2º - Será adicionado um novo membro convidado, todas as vezes que houver 

necessidade do parecer fora da competência do Conselho, pela solicitação do Relator ao 

Presidente, que poderá ser feito pela contratação ou não, onde o mesmo não terá direito 

ao voto. 

 

Art. 7º – Das Atribuições das Funções do Conselho de Ética e Disciplina  

      As atribuições do Conselho serão definidas mediante as ocupações dos cargos a ele 

exercidos: 

§ 1º - São atribuições do Presidente: 

A) Presidir as reuniões do Conselho; 

B) Tecer parecer que ajudará à deliberação do Conselho; 

C) Apresentar as deliberações do Conselho; 

D) Avaliar e deliberar sobre a necessidade de membro convidado; 

E) Designar substituto no caso de impedimento seu e dos demais; 

F) Informar a Igreja em reunião sobre as deliberações do Conselho quando houver 

necessidade; e 

G) Primar pela ordem nas reuniões do Conselho. 

 

§ 2º - São atribuições do Secretário: 

A) Preparar e apresentar mapa das matérias ao relator designado pelo Presidente 

do Conselho; 

B) Informar a todos os membros do Conselho sobre a reunião do mesmo em tempo 

hábil; e 

C) Ser responsável pela escrituração da ata e sua assinatura e arquivamento. 

 

§ 3º - São atribuições do Relator: 

A) Preparar e apresentar as matérias que serão deliberadas pelo Conselho;  

C) Apresentar a necessidade ao presidente do CED do membro convidado, a fim de 

tecer parecer que esteja fora da sua competência; e 

C) Dar seu parecer após apresentação da relatoria. 

 

§ 4º - São atribuições dos Membros: 
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A) Avaliar as matérias apresentadas pelo relator; 

B) Tecer parecer favorável ou desfavorável; e 

C) Designar um novo Presidente para deliberação do Conselho em caso de 

rompimento Ético do Presidente do Conselho e em caso de impedimento e 

afastamento, por designação pela metade de votos dos Membros. 

 

Art. 8º – Das Deliberações do Conselho de Ética e Disciplina  

      As deliberações do Conselho de Ética e Disciplina têm como finalidade dar respaldos para o 

cumprimento da missão da IEVU, que são: 

 

§ 1º - Admoestação - A deliberação que se faz a alguém sobre incorreção ou 

inconveniência do comportamento, quando houver necessidade do parecer do Conselho; 

podendo ser: 

A) Verbal 

B) Escrita 

I – Toda reprimenda deverá sempre ser pautada pela Ética e Disciplina e 

amor. 

 

§ 2º - Recebimento – Será recebido como Membro no Corpo de Cristo Local da IEVU, 

quando houver necessidade do parecer do Conselho. 

 I – O tempo mínimo para o recebimento de cargos no Ministério Local será de um 

(01) ano; e 

 II – Os cargos do Ministério oriundos de outras corporações Evangélicos quando 

não recebidos nos cargos do Ministério, ficarão arrolados como Membros Candidatos.  

 

§ 3º - Desligamento – Retirada dos cargos do Ministério, funções na Diretoria e Liderança, 

quando houver necessidade do parecer do Conselho; podendo ser:  

A) A pedido do mesmo verbal ou por escrito;  

B) Por abandono das funções; e 

C) Pelo desvio Ético comprovado. 

I – Por ocasião do desligamento dos cargos do Ministério, funções na 

Diretoria e Liderança, o mesmo não poderá fazer uso do púlpito da IEVU e 
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acesso a local do exercício da função anterior, salvo quando autorizado pela 

Presidente, que designará um acompanhante; e 

II – Todos os membros que ocupam cargos no Ministério ao serem 

desligados pela solicitação ou pela deliberação do Conselho, os mesmo 

deverão restituir suas credenciais.  

 

§ 4º - Afastamento – Retirada do Ministério, Diretoria e Liderança; podendo ser: 

A) A pedido do mesmo verbal ou por escrito; por determinado tempo ou definitivo; e 

B) Por incapacidade decorrente para o exercício das funções do Ministério ou 

Liderança. 

 I – Não será estabelecido o limite máximo de idade para o exercício dos 

cargos do Ministério e Liderança, ficando apenas o afastamento mediante a 

incapacidade comprovada decorrentes da idade. 

 

§ 5º - Reintegração – Retorno ao cargo exercida no Ministério, Diretoria e Liderança após 

avaliação do Conselho. 

 

§ 6º - Favorável ou Desfavorável - Parecer dado pelo Conselho em casos que se faz 

necessário o analise criterioso, que tem com finalidade assessorar o Pastor Presidente e a 

Banca Examinadora. 

 

CAPÍTULO III 
Da Deliberação e Assessoria Fiscal 

 

Art. 9º - Do Conselho Fiscal (CF) 

      São atribuições do Conselho Fiscal. 

§ 1º - Reunirem-se todas às vezes que houver necessidade da deliberação de assunto de 

sua competência; 

§ 2º - Deliberar sobre assuntos da Gestão Financeira e Orçamentária; 

§ 3º - Realizar auditoria financeira todas as vezes que houver indicio de desvio de conduta; 

§ 4º - Produzir dados que ajudarão nas decisões do Conselho de Ética e Disciplina; 

§ 5º - Fiscalizar as ações praticadas pelos administradores; 



                                                                             IEVU – IGREJA EVANGÉLICA DA UNIÃO – Regimento Interno 

 12 

§ 6º - Tecer parecer quando solicitado sobre a normalização dos procedimentos de Gestão 

Financeira e Orçamentária; e 

§ 7º - Zelar pela discrição de todas as matérias deliberadas pelo Conselho. 

 

Art. 10 - Dos Membros do Conselho Fiscal 

      O Conselho Fiscal será composto por Presidente; Secretário; Relator; e seus Membros. 

 

Art. 11 - Das Funções e Cargos do Conselho Fiscal 

      Os cargos do CF serão ocupados pelos seguintes cargos da IEVU. 

 

Presidente - Pastor Presidente da IEVU, Pastor designado pelo Presidente pelo seu 

impedimento ou por escolha mediante o voto do Ministério Local. 

Secretário - Secretário da IEVU. 

Relator - Tesoureiro da IEVU. 

Membros - Pastores Auxiliares, Coordenador Diaconal, Diretores. 

§ 1º - Em caso de impedimento do Membro do Conselho contidos no Art. 14 e 15, o 

mesmo será ocupado pelo cargo subseqüente. 

§ 2º - Será adicionado um novo membro convidado, todas as vezes que houver 

necessidade do parecer fora da competência dos Membros do Conselho, que poderá ser 

feito pela contratação ou não, onde o mesmo não terá direito ao voto. 

 

Art. 12 – Das Atribuições das funções do Conselho Fiscal 

      As atribuições do Conselho serão definidas mediante as ocupações dos cargos a ele 

exercidos: 

§ 1º - São atribuições do Presidente: 

A) Presidir as reuniões; 

B)  Apresentar as deliberações do Conselho; 

C) Avaliar e deliberar sobre a necessidade de membro convidado; 

D) Tecer parecer que ajudarão à deliberação do Conselho; 

E) Designar substitutos no caso de impedimento seu e dos demais, 

F) Informar a Igreja em reunião sobre as deliberações do Conselho, quando houver 

necessidade; e 
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G) Primar pela ordem nas reuniões. 

§ 2º - São atribuições do Secretário: 

A) Informar a todos os membros do Conselho sobre a reunião do mesmo em tempo 

hábil; e 

B) Ser responsável pela escrituração da ata e sua assinatura e arquivamento; 

§ 3º - São atribuições do Relator: 

A) Preparar e apresentar as matérias que serão deliberadas pelo Conselho; e 

B) Dar seu parecer após apresentação de sua relatoria. 

§ 4º - São atribuições dos Membros: 

A) Avaliar as matérias apresentadas pela relatoria; 

B) Tecer parecer favorável ou desfavorável produzido pela relatoria; e 

C) Designar um novo Presidente para deliberação do Conselho em caso de desvio 

de conduta do mesmo, e em caso de impedimento. 

 

 

CAPÍTULO IV 
Da Diretoria da IEVU 

 

 

Art. 13 – Da Diretoria 

A Diretoria órgão de direção e representação da Igreja é composta pelos seguintes 

funções: Presidente; Vice-presidente; 1º Secretário; 2º Secretário; 1º Tesoureiro; e 2º Tesoureiro. 

 

§ 1º - Em caso de vacância da função de Presidente, o Vice-presidente assume 

interinamente, onde comprovado o impedimento para o retorno a função, deverá convocar 

uma Assembléia-Geral Extraordinária (AGE) composta pelo Ministério, Diretoria e 

Liderança, para que seja feito uma eleição para ocupação da mencionada função. Os 

candidatos deverão ser avaliados pelo Conselho de Ética e Disciplina, sendo que não 

poderão ter a participação dos mesmos. 

§ 2º - Os demais componentes da Diretoria terão mandato de 04 (quatro) anos, e serão 

nomeados pelo Pastor Presidente, podendo ser demitidos ad nutum por este, em ambos 

os casos mediantes a avaliação do Conselho de Ética e Disciplina, quando se fizer 

necessário, podendo ser renomeado. 
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§ 3º-Os membros da Diretoria, no exercício de suas funções, não farão jus à remuneração 

de qualquer espécie, bem como a participação de vantagens do patrimônio ou renda da 

Igreja, sendo suas atividades caracterizadas como modalidade de prestação de serviço 

religioso e assistencial, bem como sem vinculo empregatício. 

§ 4º-Sem embargos do disposto no parágrafo anterior, a Igreja poderá celebrar contrato de 

trabalho escrito com um Tesoureiro e um Secretário, quando estes atuarem com 

dedicação exclusiva para Igreja. 

§ 5º - A Diretoria deverá ser homologada pela UMEM em ata e registrada no Registro Civil 

de Pessoas Jurídicas (RCPJ) na sede do Rio de Janeiro, conforme parágrafo 1ª, do artigo 

43, do Estatuto. 

 

Art. 14 – Da Atribuição da Diretoria  

São atribuições da Diretoria como órgão colegiado: 

 

I ) Avaliar programa anual de atividades; 

II) Homologar de conformidade com o estabelecido em seus respectivos regimentos, 

os diretores e coordenadores responsáveis pelas unidades descentralizadas, 

departamentos e equipes diversas da Igreja, 

III) Indicar os nomes dos Pastores dirigentes de suas Igrejas Filiais; 

IV) Elaborar atos normativos que se fizerem necessários, observado os preceitos 

deste Regimento Interno; 

V) Administra o patrimônio geral da Igreja em consonância com este Regimento 

Interno. 

 
CAPITULO V 

Do Ministério e Liderança 
 
Art. 15 – Do Ministério. 
 
      Serão considerados cargos de Membros do Ministério: 
       Ministro Pastor, Presbítero, Evangelista, Diácono e Professor (mestre) 
 

§ 1º - Os cargos citados serão denominados Membros Ministério Local (MML). 

A) São requeridos dos Membros do Ministério os seguintes atributos e virtudes: 

I) Ter convicção de sua vocação eclesiástica; 
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II) Ter uma vida Cristã exemplar; 

III) Não faltar com a Ética e Disciplina devida aos irmãos do Ministério, 

Liderança e Membros, que sejam antecessores ou sucessores; 

IV) Ter conhecimentos bíblicos e formação compatível com o cargo; 

V) Ter bom testemunho como os de fora e com os de dentro; revelando assim 

maturidade; 

VI) Promover e manter o vinculo da unidade entre os irmãos e Cristo e as 

famílias; 

VII) Ter como alvo o crescimento na graça e no conhecimento de nosso 

Senhor Jesus Cristo; (II Pe. 3.18), sendo participante da EBD; 

VIII) Agir sempre com sabedoria e discernimento no exercício de sua função; 

IX) Ter como base as orientações prescritas nas Escrituras (Tt. 1.5-8) e (I Tm. 

3); 

X) Responder ao CED sobre desvio de conduta; 

XI) Acatar as decisões dos Conselhos; 

XII) Ser um bom despenseiro quanto à administração de seus recursos; 

XIII) Zelar pela discrição de todas as informações geradas pelo exercício de 

sua função; 

XIV) Solicitar afastamento temporário ou definitivo das funções;  

XV) Zelar pelo bom desempenho da Igreja, observando e fazendo cumprir 

este Regimento e as resoluções; e 

XVI) Não será admitido no Ministério o uso de adornos como piercing e nem 

tatuagens, este salvo que tenha sido realizado antes da experiência do novo 

nascimento. 

 

§ 2º - A IEVU não possuirá e nem receberá em seu Ministério cargos eclesiásticos 

diferentes dos citados como cargos do Ministério Local. 

§ 3º - Os cargos Ministeriais não citados, só poderão ser recebidos para atuar no Corpo de 

Cristo Local, quando enquadrados nos cargos existentes. 

§ 4º - Os cargos Ministeriais oriundos de outras corporações religiosas; poderão ser 

admitidos no Ministério Local da IEVU, desde que; tenham o seu processo de admissão 

aprovado pelo Conselho de Ética e Disciplina e Banca Examinadora. 
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§ 5º - Os cargos Ministeriais oriundos de outras corporações religiosas; só poderão ser 

admitidos no Ministério Local da IEVU, após um (01) ano e pela avaliação do Conselho de 

Ética e Disciplina, onde o mesmo neste período atuará em funções de auxiliar nos cargos 

do Ministério e Liderança. 

§ 6º - Não será admitido, em qualquer cargo do Ministério Local e função na Diretoria e 

Liderança Local, estrangeiro em situação irregular de permanência no país. 

§ 7º - Qualquer Membro do Ministério, Diretoria e Liderança que de fato ou de direito, 

venha separar-se de seu cônjuge ou contrair novas relações de natureza conjugal, será 

imediatamente desligado de suas funções eclesiásticas e terá cancelada sua credencial 

até que seu caso seja julgado pelo Conselho de Ética e Disciplina. Pena igual sofrerá o 

que contrair relação de natureza conjugal com pessoa separada, desquitada ou divorciada 

por atos ilícitos. 

§ 8º - Em caso de divórcio ou separação de fato ou direito por adultério ou prostituição, a 

pessoa absolvida no Conselho de Ética e Disciplina será imediatamente reintegrado às 

suas funções eclesiásticas, ficando livre para contrair novo matrimônio.  

§ 9º - O Ministro Pastor na função de Pastor Presidente terá seu mandato por tempo 

indeterminado, observando as disposições nesse Regimento Interno.  

§ 10º - O Presidente da Igreja só perderá seu mandato quando incorrer em incontinência 

publica e conduta escandalosa na sociedade, praticar ato sexual extraconjugal e também 

por renúncia do pastorado pela deliberação do Conselho de Ética e Disciplina. 

 

Art. 16 – Da Liderança Local (LL) 

      Serão considerados a Liderança Local as seguintes funções da IEVU: 

Coordenador Diaconal, Coordenador Patrimonial, Secretário de Comunicação, 

Coordenador Musical, Músicos, Diretores e Vice-diretores dos Departamentos, Presidentes 

e Vice-presidentes e Secretários das Uniões.  

 

§ 1º - As funções contidas neste RI que não fazem parte do Ministério e Diretoria serão 

denominados de Membros da Liderança Local (MLL). 

 

A) São requisitos e atribuições dos Membros da Liderança Local: 

                                 I) Responder junto a DL sobre assunto de sua competência; 
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II) Responder ao CE sobre desvio de conduta; 

III) Solicitar afastamento temporário ou definitivo das funções, 

IV) Acatar as decisões dos Conselhos; 

V) Estar presente nas reuniões dos Conselhos e da DL quando solicitado; 

VII) Zelar pela discrição de todas as informações geradas pelo exercício de 

sua função; 

VIII) Ser um exemplo na fé e no amor para os demais; 

IX) Participar ativamente da EBD; 

X) Ter bom testemunho como os de fora e com os de dentro; revelando assim 

maturidade; e 

XI) Não será admitido nos cargos de liderança o uso de adornos como 

piercing e tatuagens, salvo o que tenha sido realizado antes da experiência 

do novo nascimento. 

 
 

CAPÍTULO  VI 
Da Atribuição do Presidente 

 

Art. 17 - Do Pastor Presidente (DL)  

      São atribuições da função de Pastor Presidente: 

§ 1º - Zelar pelo fiel comprimento dos ensinos das doutrinas; 

§ 2º - Conduzir o rebanho do Senhor que lhes foi confiado com sabedoria e discernimento; 

§ 3º - Ser um bom despenseiro quanto à administração de seus recursos financeiros;  

§ 4º - Avaliar, designar e dar posse aos cargos da Igreja; 

§ 5º - Atuar juntamente com os Pastores Auxiliares; 

§ 7º - Convocar e presidir reuniões dos conselhos, Ministério, Liderança, de planejamento, 

de avaliação e metas; 

§ 8º - Comunicar em tempo hábil sobre a convocação das reuniões; 

§ 9º - Designar substituto em caso de impedimento; 

§ 10 - Realizar reunião extraordinária quando for necessária a manifestação de opiniões ou 

orientações; 

§ 11 - Presidir os cultos e reuniões solenes da IEVU. 

§ 12 – Participar das reuniões da Organização e da LL quando solicitado, em caso de 

impedimento enviar substituto; 
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§ 13 - Comprar, vender, tomar posse, contratar, endossar, doar e transferir ao patrimônio 

da Igreja Evangélica da União (IEVU) sede RJ. o valor de 10 (dez) vezes a referência do 

salário Mínimo vigente `a época , com "expressa autorização" da Diretoria; 

§ 14 - Responder ao Conselho Fiscal sobre investimentos realizados; 

§ 15 - Levar ao conhecimento dos Conselhos sobre assunto que esteja fora de sua 

competência; 

§ 16 - Realizar mensalmente com os tesoureiros o fechamento do Livro Conta Corrente 

(LCC) e fazer as comprovações do mesmo; 

§ 17 - Verificar e acompanhar o andamento da Secretaria, Tesouraria, dos Coordenadores, 

Diretores e Lideres de Grupos, em suas atividades; 

§ 18 - Receber as indicações dos novos integrantes para avaliação e consagração dos 

cargos de Secretário, Coordenador, Diretor e Líder de Grupo; 

§ 19 - Receber a avaliação sobre as condições dos Candidatos ao Batismo do DEBD; 

§ 20 - Realizar apresentação dos novos membros do Corpo de Cristo Local da IEVU; 

§ 21 - Efetuar entrevista nos candidatos membros recebidos por transferência antes de 

serem recebidos no Corpo de Cristo local; 

§ 22 - Avaliar o perfil dos novos membros para atuação nas atividades do Corpo de Cristo; 

e 

§ 23 - Instituir e presidir a Banca Examinadora e em caso de impedimento indicar . 

 

CAPÍTULO VII 
Da Atribuição do Pastor Auxiliar 

 

Art. 18 - Do Pastor Auxiliar 

      São atribuições da função de Pastor Auxiliar: 

§ 1º - Atentar para todas as atribuições e virtudes do Pastor Presidente; 

§ 2º - Substituir o Pastor Presidente e Vice-presidente no caso de impedimento ou quando 

solicitado; 

§ 3º - Tecer parecer quando solicitado ou quando ocorrer desvio que acarretará prejuízos 

ao Corpo de Cristo Local; 

§ 4º - Se fazer presente nas reuniões dos Conselhos e em caso de impedimento informar; 

e 
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§ 5º - Zelar pelo bom desempenho da IEVU, observando e fazendo cumprir este 

Regimento e as resoluções da (DL) e das Diretorias. 

 

 I - O Ministro Pastor na função de Vice-presidente será exercida por um dos 

Pastores auxiliares designado pelo Pastor presidente por período de 4 (quatro) anos, 

podendo ser renomeado. 

 

CAPÍTULO VIII 
Da Atribuição Administrativa 

 

Art. 19 - Do Primeiro Secretário 

      São atribuições da função de Primeiro Secretário: 

§ 1º - Responder sobre assuntos referentes à Secretaria a DL, CE quando solicitado e os 

casos omissos do RI atinentes à Secretaria;  

§ 2º - Fazer a escrituração das Atas das reuniões; 

§ 3º - Manter organizada a secretaria da IEVU; 

§ 4º - Organizar e atualizado o quadro de avisos da IEVU; 

§ 5º - Manter a agenda da IEVU atualizada; 

§ 6º - Coordenar agenda para candidatos ao Batismo juntamente com o DEBD e o 

Coordenador Diaconal; 

§ 7º - Tecer parecer sobre assuntos de sua função quando solicitado pela DL ou pelos 

Conselhos; 

§ 8º - Verificar o preenchimento das fichas modelos para lançamento em arquivo do Banco 

de Dados da IEVU; 

§ 9º - Confeccionar ficha de membros, e manter dados atualizados dos mesmos; 

§ 10 - Atuar junto com o Secretário dos departamentos para o correto preenchimento dos 

modelos; e 

§ 11 - Não permitir a entrada de pessoas na secretaria que não estejam envolvidas com as 

atividades da mesma. 

 

Art. 20 - Do Segundo Secretário 

      São atribuições da função de Segundo Secretário: 

§ 1º - Atuar juntamente com o Primeiro Secretário; 
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§ 2º - Assumir as atribuições e deveres do Primeiro Secretário por ausência ou 

impedimento legal deste; 

§ 3º - Responder junto ao Primeiro Secretário sobre assuntos referentes a Secretaria; e 

§ 4º - Substituir o Segundo Tesoureiro na comprovação em caso de impedimento; 

 

Art. 21 - Do Primeiro Tesoureiro 

      São atribuições da função de Primeiro Tesoureiro: 

§ 1º - Responder sobre assuntos referentes à Tesouraria a DL, CF quando solicitado e os 

casos omissos do RI atinentes à Tesouraria;  

§ 2º - Receber as ofertas e dízimos recolhidos pelos diáconos nos cultos e efetuar 

lançamentos no LCC e no Mapa Comprovação Financeira (MCF) com o Segundo 

Tesoureiro; 

§ 3º - Fiscalizar e acompanhar a conta bancária, doações, donativos e a aplicação dos 

recursos disponível da IEVU; 

§ 4º - Fazer a comprovação mensalmente da receita e despesas com o Segundo 

Tesoureiro, bem como assinar o LCC e o MCF com as devidas notas e recibos para 

apresentação em reunião; 

§ 4º - Encaminhar todas as notas de designação de Material Permanentes MP ao 

Coordenador Patrimonial (CP) 

§ 5º - Ser um bom despenseiro quanto à administração de seus recursos; 

§ 6º - Efetuar os pagamentos de compromissos assumidos pela IEVU; 

§ 7º - Encaminhar toda comprovação financeira ao contador; 

§ 8º - Estar presente nas reuniões com a DL e CF; 

§ 9º - Não permitir a entrada de pessoas que não estejam envolvidas com as atividades da 

Tesouraria; 

§ 10 - Informar o preenchimento equivocado de valores lançados no LCC, onde deverá ser 

corrigido e ter ao lado a assinatura do DL; e 

§ 11 - Em caso de não poder fazer a comprovação junto com o Segundo Tesoureiro, o 

mesmo deverá solicitar o Secretário ou o Segundo Secretário para substituí-lo, onde 

deverá ser informado a DL. 

 

Art. 22 - Do Segundo Tesoureiro 
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      São atribuições da função de Segundo Tesoureiro: 

§ 1º - Atuar juntamente com o Primeiro Tesoureiro; 

§ 2º - Assumir as atribuições e deveres do Primeiro Tesoureiro pôr ausência ou 

impedimento legal deste; 

§ 3º - Responder junto ao Primeiro Tesoureiro sobre assuntos referentes à Tesouraria; 

§ 4º - Realizar todas as escriturações junto com o Primeiro Tesoureiro no LCC e MCF; 

§ 5º - Fazer com o Primeiro Tesoureiro todas as comprovações da IEVU; e 

§ 6º - Em caso de não poder fazer a comprovação junto com o Primeiro Tesoureiro, o 

mesmo deverá solicitar o Segundo Secretário para substituí-lo, onde deverá ser informado 

ao DL. 

 

CAPÍTULO IX 
Da Coordenação 

 

Art. 23 - Do Coordenador do Corpo Diaconal (CCD) 

      São atribuições da função de Coordenador do Corpo Diaconal: 

§ 1º - Atuar juntamente com Vice-Coordenador do Corpo Diaconal para o bom 

cumprimento das funções; 

§ 2º - Responder junto a DL sobre assunto de sua competência; 

§ 3º - Organizar o Corpo Diaconal nas atividades realizadas pela Igreja e Associação; 

§ 4º - Se fazer presente nas reuniões do CE e em caso de impedimento informar; 

§ 5º - Ter como base as orientações prescritas nas Escrituras (I Tm.3 ); 

§ 6º - Zelar pela boa apresentação pessoal sua e do Corpo Diaconal; 

§ 7º - Coordenar grupo de intercessores;  

§ 8º - Coordenar juntamente com DEBD cursos de reciclagem para Corpo Diaconal; e 

§ 9º - Tecer parecer quando solicitado ou quando ocorrer desvio de conduta que 

compromete a Igreja e encaminha-lo a DL 

 

Art. 24 - Do Vice-Coordenador do Corpo Diaconal 

      São atribuições da função de Vice-Coordenador do Corpo Diaconal: 

§ 1º - Atentar para todas as atribuições do Coordenador do Corpo Diaconal; 

§ 2º - Atuar juntamente com o CCD para o bom cumprimento das funções; 

§ 3º - Substituir o Coordenador Diaconal em caso de impedimento ou afastamento; 
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§ 4º - Responder junto a DL sobre assunto de sua competência; e 

§ 5º - Se fazer presente nas reuniões do CE e em caso de impedimento do CCD. 

 

Art. 25 - Do Diácono 

      São atribuições do cargo de Diácono: 

§ 1º - Acatar as orientações do Coordenador e Vice-Coordenador do Corpo Diaconal para 

o bom cumprimento das funções; 

§ 2º - Responder junto ao Coordenador e Vice-Coordenador do Corpo Diaconal sobre 

assuntos de sua competência; 

§ 3º - Se fazer presente nas reuniões do CCD e em caso de impedimento informar; 

§ 4º - Atentar para a escala de atuação nos cultos da IEVU e Associação e em caso de 

impedimento informar; 

§ 5º - Ter como base as orientações prescritas nas Escrituras ( I Tm.3); 

§ 6º - Zelar pela boa apresentação pessoal; 

§ 7º - Fazer o recolhimento das ofertas e dízimos nos cultos e encaminha-las à tesouraria 

quando designado; 

§ 8º - Tecer parecer quando solicitado ou quando ocorrer desvio de conduta que 

comprometa o Corpo de Cristo Local da IEVU; 

§ 9º - Atuar no Corpo de assistentes do Departamento de Assistência Social (DAS); e 

§ 10 - Fazer parte da equipe de limpeza quando solicitado ao Coordenador pelo 

Departamento de Coordenação de Eventos (DCE). 

 

Art. 26 - Coordenador Patrimonial (CP) 

      São atribuições da função de Coordenador Patrimonial: 

§ 1º - Encaminhar a DL qualquer desvio de conduta que comprometa o patrimônio da 

IEVU; 

§ 2º - Zelar por todo patrimônio da IEVU; 

§ 3º - Buscar orientações e pareceres para baixa de equipamentos e mobiliários; 

§ 4º - Receber todas as notas de MP da tesouraria para que seja feita a devida atualização 

do patrimônio; 

§ 5º - Manter Banco de Dados do patrimônio atualizado; 

§ 6º - Arquivar pedidos de baixa e aquisição de equipamentos e mobiliários; 
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§ 7º - Apresentar em reunião com a DL sobre baixa de equipamentos e mobiliários; e 

§ 8º - Tecer parecer sobre compra de equipamentos e mobiliários. 

Art. 27 - Do Coordenador Musical (CM) 

      São atribuições da função de Coordenador Musical 

§ 1º - Atuar juntamente com Vice Coordenador para o bom cumprimento das funções; 

§ 2º - Organizar equipe de apoio para as atividades realizadas pela Associação; 

§ 3º - Responder junto a DL sobre assunto de sua competência; 

§ 4º - Criar e manter o vínculo da unidade entre todos componentes da Equipe Musical; 

§ 5º - Realizar agendamento e coordenar com os músicos para realização de ensaios; 

§ 6º - Promover eventos que eleve a espiritualidade e o comprometimento com a 

consagração;  

§ 7º - Zelar pela seleção musical nas atividades; 

§ 8º - Encaminhar a DL qualquer desvio de conduta que comprometa a Igreja; 

§ 9º - Zelar pela boa apresentação pessoal sua e da equipe e equipamentos; 

§ 10 - Buscar novos integrantes para a equipe realizando cursos na área musical; 

§ 11 - Não permitir a utilização de equipamentos em atividades externas, salvo os eventos 

da própria instituição, que deverá ser preenchido modelo de discriminação dos 

equipamentos, onde o mesmo deverá ser previamente comunicado a DL; e 

§ 12 – Encaminhar e orientar ao CP sobre a aquisição de materiais e equipamentos. 

 

Art. 28 - Do Vice-Coordenador Musical 

      São atribuições da função de Vice-Coordenador Musical: 

§ 1º - Atuar juntamente com Coordenador do Corpo Musical para o bom cumprimento das 

funções; 

§ 2º - Substituir o Coordenador Musical em caso de impedimento; e 

§ 3º - Responder junto ao Coordenador Musical sobre assunto de sua competência. 

 

Art. 29 – Do Músico 

      São atribuições da função de Músicos da IEVU: 

§ 1º - Atuar juntamente com o CM para o bom cumprimento das funções; 

§ 2º - Responder junto ao CM sobre assuntos de sua competência; 

§ 3º - Informar o CM sobre seu impedimento; 
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§ 4º - Atuar na Associação quando solicitado pelo DCE ao CM; 

§ 5º - Zelar pela discrição de todas as informações geradas pelo exercício de sua função; 

§ 6º - Zelar pela boa apresentação pessoal; 

§ 7º - Zelar pelos instrumentos e equipamentos de som; 

§ 8º - Buscar o aperfeiçoamento do dom musical; 

§ 9º - Manter-se humilde no exercício da função dentro e fora da IEVU; e 

§ 10 - Acatar as decisões da DL, CE, CP e CM. 

 

Art. 30 - Da Secretaria de Comunicação (SC) 

      São atribuições da função de Secretaria de Comunicação: 

§ 1º - Responder junto a DL sobre assunto de sua competência; 

§ 2º - Realizar reunião com as equipes para levantamento das necessidades; 

§ 3º - Organizar equipes para atuar nas atividades realizadas pela IEVU e Associação; 

§ 4º - Gerar conteúdo para a divulgação dos eventos nos diversos tipos de mídia; 

§ 5º - Coordenar a manutenção do site juntamente com a equipe do DCE; 

§ 6º - Arquivar todo conteúdo gerado nas atividades; 

§ 7º - Zelar pelos equipamentos sobre sua responsabilidade; 

§ 8º - Não permitir a utilização de equipamentos externamente sem a expressa autorização 

da DL; 

§ 9º - Informar ao CP sobre a necessidade da aquisição e reparos de equipamentos; e 

§ 10 - Informar ao CP sobre a baixa de equipamentos através de parecer técnico. 

 

CAPÍTULO X 
Da Disposição ao Ministério  

 

Art. 31 – Ordenação e Recebimento no Ministério. 
      Todo membro a ser ordenado ou recebido no ML, deverá ser mediante a apresentação de 

documentação de acordo com os cargos; onde possibilitará a avaliação do Conselho de Ética e 

Disciplina e Banca Examinadora. 

 

Parágrafo único – A ficha contendo as relações dos documentos exigidos para a 

Ordenação ou Recebimento nos cargos do Ministério servirá para a confirmação e 

enquadramento. 
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 A) - Todos os cargos pleiteados após a entrega dos documentos exigidos, deverão 

ser submetidos à Banca Examinadora (BE), a fim de que seja tecido parecer 

FAVORÁVEL ou DESFAVORÁVEL.  

B) - Todo candidato da IEVU ao Ministério Pastoral ou por recebimento, deverão 

comparecer juntamente com seu cônjuge ao ser submetido à BE. 

C) – A esposa do Pastor aprovado ao Ministério Pastoral da IEVU, mediante 

avaliação, PODERÁ SER ou NÃO ordenada e consagrada como Pastora Auxiliar. 

D) – Todos os cargos do Ministério por recebimento que tiver a carta de 

transferência/apresentação da convenção ou igreja, só serão recebidos como 

membros no Corpo de Cristo Local, onde em seguida será procedido os tramites 

contidos neste (RI) para seu reconhecimento e recebimento. 

 

Art. 32 - Da Banca Examinadora (BE) 

      A IEVU terá uma Banca Examinadora para avaliação dos membros para o recebimento e 

ascensão nos cargos ao Ministério, na coordenação do Diretor da DEBD. 

 

São atribuições da Banca Examinadora: 

§ 1º - Avaliar documentação dos membros para os cargos do ML da IEVU; 

§ 2º - Avaliação nas esferas do conhecimento exigido para o devido cargo; e 

§ 3º - Tecer parecer após avaliação dos mesmos. 

 

Art. 33 - Da Composição da Banca Examinadora 

      A BE será composta por membros dos seguintes cargos: 

 Três(03) Pastores; 

 Coordenador Diaconal; e 

 Diretor do DEBD. 

 

Parágrafo único – O Coordenador Diaconal só fará parte da BE quando houver candidato ao 

Diaconato. 

 

Art. 34 - Da Assunção e Desistência do Cargo e Funções 
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      A assunção e desistência de cargos dos Membros do Ministério Local e Membros da 

Liderança Local se darão: 

§ 1º - O Cargos de Ministro Pastor citado no Art.15 serão ordenados ou apresentados após 

avaliação ACD Art.31, alínea A, quando aprovado para o Ministério Local, será legitimado 

por meio de uma Ata pelo (UMEM/Nacional); 

§ 2º - Os Cargos do Ministério citados no Art. 15 exceto Ministro Pastor serão ordenados 

ou apresentados após avaliação ACD Art. 31 alínea A; quando aprovado como Membro do 

Ministério Local, a legitimação será feito por meio de Ata da IEVU; 

§ 3º - Todos os cargos da Diretoria contidos no Art.13 e Liderança do Art. 16; serão 

nomeados pelo Pastor Presidente; 

§ 4º - Todas as funções do Art. 16 serão empossadas e atuarão por período de um (1) 

ano, podendo ser renomeadas por um período máximo de três (4) anos;  

§ 5º - Será observada a desistência de Cargos e funções, após a avaliação do Pastor 

Presidente que sem justificativa se afastar por um período de quarenta (40) dias que 

comprometam nas deliberações dos referidos dos cargos e funções; e 

§ 6º - Em caso de desistência das funções do Art. 13 e Art. 16, serão indicados novos 

membros ao Pastor Presidente que os empossarão, quando necessário, após avaliação 

dos mesmos pelo Conselho de Ética e Disciplina. 

 

CAPÍTULO XI 
Da Liderança Local 

 

Art. 35 – Do Departamento 

      A IEVU possui quatro(04) Departamentos estruturados sobre seus próprios RI, em áreas de 

atuação especificas, que interagem para o cumprimento da missão, que são: 

 Departamento de Escola Dominical (DEBD) 

 Departamento de Evangelismo e Missões (DEM) 

 Departamento de Assistência Social (DAS) 

 Departamento de Coordenação e Eventos (DCE) 

 

Art. 36 - Da União 

      A IEVU terá grupos denominados de União, que são: 
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 União de Homens (UniHo) 

 União de Mulheres (UniMu) 

 União da Família (UniFa) 

 União de Jovens e Adolescentes (UniJA) 

 União de Crianças (UniCri) 

 

Parágrafo único - Os Cargos da Diretoria das Uniões são: Presidente, Vice-presidente e 

Secretário. 

 

Art. 37 - Do Presidente da União 

      São atribuições da função de Presidentes das Uniões: 

§ 1º - Responder junto a DL sobre assunto de sua competência; 

§ 2º - Indicar os cargos de vice-presidente e secretário a DL para avaliação e posse; 

§ 3º - Promover e manter o vinculo de unidade entre as uniões, e os irmãos em Cristo; 

§ 4º - Coordenar os eventos da União em conjunto com o DCE; 

§ 5º - Informar o Vice-presidente sobre seu impedimento; 

§ 6º - Planejar agenda da União com o Vice-presidente e Secretário para apresentação na 

reunião com a DL; 

§ 8º - Promover eventos da União de elevo espiritual; e 

§ 9º - Encaminhar a DL qualquer desvio de conduta que compromete o Corpo de Cristo da 

IEVU. 

 

 Art. 38 - Do Vice-presidente da União 

       São atribuições da função de Vice-presidentes das Uniões: 

§ 1º - Atentar para todas as atribuições do Presidente; 

§ 2º - Substituir o Presidente e Secretario nos impedimentos quando solicitado; e 

§ 3º - Informar o Presidente sobre seu impedimento. 

 

Art. 39 - Do Secretário da União 

      São atribuições da função de Secretários das Uniões: 

§ 1º - Responder junto ao Presidente da União sobre assunto de sua competência; 

§ 2º - Informar o Presidente sobre seu impedimento; 
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§ 3º - Organizar agenda e atualizar o Quadro de Aviso da União, e 

§ 4º - Encaminhar ao Presidente da União qualquer desvio de conduta que compromete a 

unidade do grupo. 

 

CAPÍTULO XII 
Do Membro do Corpo 

 

Art. 40 - Do Membro do Corpo da IEVU 

    Serão considerados Membros do Corpo local (MCL), a Diretoria, os Membros do Ministério 

Local, Membros da Liderança Local, todos que atum em funções dos Departamentos contidos 

nos seus respectivos Regimento Interno e os que participarem das atividades que não contrarie 

as resoluções deste Regimento Interno. 

 

Parágrafo Único – Toda indivíduo que não estiver inserido como Membro do Corpo Local 

será considerado visitante. 

 

       A) São deveres e direitos dos Membros do Corpo Local: 

I) Zelar pelo patrimônio da IEVU; 

II) Participar ativamente da EBD; 

III) Responder ao Conselho de Ética e Disciplina sobre desvio de conduta; 

IV) Acatar as decisões dos Conselhos, Pastor Presidente, Coordenadores, Diretores 

e Líderes; 

V) Zelar por um bom testemunho para com os de dentro bem como os de fora; 

VI) Contribuir com seus dízimos e ofertas para manutenção e desenvolvimento da 

Igreja, cumprindo o plano financeiro de Deus para estabelecer sua obra aqui na 

terra; 

VII) Estar ciente que não tem direito a reclamar devolução ou ressarcimento de suas 

contribuições em dinheiro, doações ou outros bens; 

VIII) É vetada a participação de membros oriundos de outras corporações religiosas 

na preleção sem a expressa autorização do DL; 

IX) É vetada a participação de pessoas ou membros oriundos de outras corporações 

religiosas em atividade que geram vícios empregatícios e comprometimento da 

IEVU, salvos as que pela contratação ou empreitada; 
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X) Para que a IEVU não concorra na legalidade, é vetado a todos os membros do 

Corpo de Cristo Local, externo ou de afinidade a solicitação de recursos financeiros 

de todas as práticas, mesmo sobre pretensão de uma boa ação;  

XI) É vetada a comercialização no interior da IEVU, salvos a divulgação comercial 

de material que promova a espiritualidade ou de relevância a todos os membros do 

Corpo Local, que deverá estar disponível em local designado, com a autorização do 

Pastor Presidente;  

XII) Não utilizar o nome da IEVU para benefícios próprios fora da mesma; 

XIII) Ter como alvo o crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor 

Jesus Cristo; 

XIV) Realização de casamento como previsto nas Escrituras (Gn. 2:24), (Mt.19:5) e 

(Mc. 10:7) por Ministro Pastor da IEVU obedecendo agenda local e utilização das 

facilidades para recepção do casamento na coordenação conjunta do DCE;  

XV) Fazer parte do rol membros do Corpo de Cristo Local da IEVU; 

XVI) Possuir documento de identificação como comprovante de membro da IEVU, 

com validade de três(03) anos, exceto o membros contidos no Art. 13 deste RI, que 

terão seus documentos de identificação com prazo de um(01) ano; 

XVII) Participar ativamente de todas as atividades da IEVU; 

XVIII) Ter ascensão ao Ministério e Liderança quando comprovada sua vocação e 

preparo; 

XIX) Opinar de modo ético verbal ou por escrito para o melhor desempenho da 

IEVU; 

XX) Participar da celebração da Ceia do Senhor e externar sua comunhão com 

Cristo e sua Igreja; onde a mesma é facultativo a todos, mesmo que pertençam a 

outro seguimento evangélico; 

XXI) Ser inserido após avaliação em projetos assistenciais pela coordenação do 

Diretor do Departamento de Assistência Social (DAS); 

XXII) Batismo nas águas por imersão, e em caso de impedimentos comprovado por 

aspersão; realizado por Ministros designado pelo Pastor Presedente, com o 

assessoramento do Diretor da DEBD em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo; 

XXIII) Realizar a apresentação  de criança pelo Ministro conforme (Lc.22.2); e 

XXIV) Pedir transferência da igreja, em razão de mudança, ou motivo particular. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/2
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/19
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/10


                                                                             IEVU – IGREJA EVANGÉLICA DA UNIÃO – Regimento Interno 

 30 

 

CAPÍTULO XIII 
Disposições Gerais e Transitórias 

 

Art. 41 - Da Atualização do Regimento Interno 

§ 1º - A atualização do Regimento Interno poderá ser feita por proposta da Diretoria, 

Ministério e Liderança, bem como das demais Igrejas Evangélicas da União das filiais; 

sendo aprovada pelos votos dos presentes em reunião; 

§ 2º - Os casos omissos a este Regimento Interno deverão ser encaminhados ao Pastor 

Presidente, que por sua vez examinará sua relevância para o bom desempenho das 

funções, onde posteriormente apresentará em reunião para introdução neste Regimento 

Interno. 

 

Art.s 42 – Das Siglas 

A IEVU contará com as seguintes siglas para identificação: 

 ACD - Acordo 

 Art – Artigo 

 BE - Banca Examinadora  

 CADI – Curso de Capacitação Didática  

 CCD – Coordenador do Corpo Diaconal 

 CED – Conselho de Ética e Disciplina 

 CF – Conselho Fiscal 

 CM – Coordenador Musical 

 CP – Coordenador Patrimonial 

 CPD – Curso de Preparação de Diácono 

 DAS – Departamento de Assistência Social 

 DCE – Departamento de Coordenação de Evento 

 DEBD – Departamento de Escola Bíblia Dominical 

 DEM – Departamento de Evangelismo e Missões 

 DL - Direção Local 

 EBD – Escola Bíblica Dominical 

 LCC - Livro Conta Corrente 

 IEVU – Igreja Evangélica da União 
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 MC – Membro do Corpo 

 MCF – Mapa de Controle Financeiro 

 MLL – Membros da Liderança Local 

 MML – Membros do Ministério Local 

 MP – Material Permanente 

 RI – Regimento Interno 

 SC – Secretário de Comunicação 

 UniHo - União de Homens  

 UniMu - União de Mulheres  

 UniFa - União da Família  

 UniJA -  União de Jovens e Adolescentes  

 UniCri - União de Crianças  

 

Art. 43 - Da Entrada em vigor 

  Este Regimento Interno entrará em vigor após a aprovação pela Diretoria, Membros do 

Ministério Local e Membros da Liderança Local, onde a Ata e o referido Regimento Interno 

deverão ser lidos e assinados por todos os presentes. 

 

 

1ª Revisão: 

 

 

RIO DE JANEIRO, RJ  em______ de                         de 2016. 

 

 

 

 


