
19. CRER - Centro de Recuperação Emocional 

e Reabilitação: Coordenar todo o Ministério 

de assistência psicológica à comunidade.  

Composição: Líder, Psicólogos e Terapeutas 

 

20. PGMs (PEQUENOS GRUPOS MULTIPLICADORES):  

LÍDER: 1. Coordenar o PGM sob sua liderança, definindo a 

agenda dos encontros semanais e o local onde 

serão realizados, incluindo os encontros espe-

ciais; 2. Elaborar o roteiro geral dos PGMs da 

semana, conforme programação pré-definida; 

3. Conduzir o estudo ou designar um auxiliar para essa 

função; 4. Designar futuros líderes de PGMs em ocasião de 

multiplicação.  

HOSPEDEIRO: Preparar o ambiente onde será realizado o 

encontro,  providenciando inclusive a alimentação para os 

membros do seu PGM, cuja  
 

DIRETORIA ESTATUTÁRIA 
VICE-PRESIDENTES: Compete aos vice-presidentes (1o e 

2o), na ordem de eleição, substituírem o Presi-

dente, nos seus impedimentos ou ausências, e o 

sucederem na sua falta, além de o auxiliarem 

quando solicitados; 

 

1º SECRETÁRIO: Compete lavrar e assinar as 

atas da Assembleia Geral e das reuniões do 

Conselho Consultivo; 

 

2º SECRETÁRIO: Compete substituir o Primeiro 

Secretário nos seus impedimentos ou eventuais 

ausências e sucedê-lo na sua falta; 

 

1º TESOUREIRO: Compete receber e escriturar 

as contribuições financeiras destinadas à igre-

ja;  2. Fazer os pagamentos autorizados pela 

igreja;  3. Abrir, movimentar e encerrar contas 

bancárias, juntamente com o Presidente ou mediante pro-

curação por este outorgada; 4. Elaborar e apresentar rela-

tórios periódicos e anuais à Assembleia Geral; 

 

2º TESOUREIRO: Compete auxiliar o 1º Tesou-

reiro, na execução de suas funções e substitui-

lo nos seus impedimentos e ausências eventu-

ais ou sucedê-lo na sua falta. 

 

CONSELHO FISCAL: Compete ao Conselho Fis-

cal examinar e dar parecer sobre os balancetes 

e balanços elaborados pela Tesouraria, 2. 

Acompanhar a evolução financeira e o registro 

contábil; 3. Examinar periodicamente os relató-

rios financeiros, os lançamentos de todas as contas da igre-

ja, com os recolhimentos legais, e apresentar o correspon-

dente parecer à apreciação da Assembleia Geral. 

 

 

 

 

ATENÇÃO: Todos os lideres de ministérios e 

membros da diretoria estatutária devem par-

ticipar das reuniões mensais do Conselho Con-

sultivo.  

Caso o líder não tenha condições de comparecer, deve 

avisar antecipadamente ao presidente e  enviar  um repre-

sentante do ministério para  substituição.  
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EQUIPES MINISTERIAIS 2018 
Atribuições e Composição´ 

 

 
1. AÇÃO SOCIAL: 1. Lutar pela causa daqueles 

que estão passando dificuldades materiais, 

principalmente os domésticos da fé;  2. Coorde-

nar o levantamento, organização e a distribui-

ção de cestas e etc. 3. Acompanhamento das famílias as-

sistidas.  

Composição: Líder e Equipe  de Apoio 

 

2. COMUNICAÇÃO: 1. Apoiar todos os ministérios na pro-

moção das suas atividades  de múltiplas for-

mas. 2. Cuidar da elaboração e distribuição de 

convites, cartazes, faixas, camisetas, informati-

vo mensal, etc.;  3. Divulgar os trabalhos da 

igreja através do site da igreja e redes sociais.  

Composição: Líder, Fotógrafos, Designers, Responsável 

pelo Site e Redes sociais, Responsáveis pelo Informativo 

Mensal,  Video maker, Editor de Vídeos 

 

3. SONOPLASTIA E PROJEÇÃO: 1.Cuidar  e Operar os 

equipamentos de som, 2. Cuidar dos instru-

mentos musicais; 3. Realizar a iluminação cêni-

ca nos cultos regulares e especiais da igreja;  4. 

Gravação dos cultos dominicais e especiais.  

Composição: Líder Geral, Líder da Projeção, 

Líder Sonoplastia, Operadores do Som, Operadores da 

Projeção e Operadores da iluminação cênica.   



4. EDUCAÇÃO CRISTÃ:  1. Responsável pela 

ministração, organização e promoção do siste-

ma de ensino da EBD;  2. Planejamento anual 

dos estudos e atividades a serem desenvolvi-

das e aquisição de material de pesquisa para a EBD; 4. 

Promover a capacitação dos professores da EBD; 

Composição: Líder,  Professores Titulares e Substitutos.  

 

5. RECEPÇÃO E INTEGRAÇÃO: 1. Recepcionar 

e assistir às pessoas durante os cultos; 2. Pro-

videnciar e distribuir as fichas de oração, infor-

mativos , etc,  para os visitantes; 3. Coordenar 

eventos visando a integração e a comunhão, 

tais como: acampamentos, culto dos aniversariantes, etc.; 

4. Zelar pela segurança dos membros e do patrimônio nos 

cultos regulares e eventos especiais (Sentinelas). 

Composição: Líder , Equipe Integração, Recepcionistas e 

Sentinelas. 

 

6. FAMÍLIA: Este Ministério integra os Casais e os SDVs 

(Solteiros, Divorciados e Viúvos) 

1. Coordenar as atividades dos casais; 2. Pro-

mover e coordenar as comemorações relacio-

nadas à família: Dia das Mães, Dia dos Pais, 

etc.; p3. Apoiar a 3ª idade, solteiros, divorciados e viúvos 

(SDVs); 

Composição: Líder e equipe de apoio. 

 

7. INFÂNCIA:  1. Responsável pelo planeja-

mento, ministração, organização e promoção 

do ensino bíblico para crianças. 2. Discipulado , 

acompanhamento e evangelização de Crianças.  3. Plane-

jamento  e Realização e eventos e ações  para crianças.  

Composição: Líder, Coordenadoras, Professores e Auxilia-

res.  
 

8. JUVENTUDE:  Coordenar e desenvolver o trabalho com 

os jovens.    

Composição: Líder, Conselheiros e equipe jovem. 

9. ADOLESCENTES:  Coordenar e desenvolver o trabalho 

com os adolescentes. 

Composição: Líder e grupo de adolescentes.  

 

10. EQUIPES DE LOUVOR:  1. Coordenar as 

equipes de louvor; 2. Promover a capacitação 

de dirigentes do louvor, cantores e instrumen-

tistas; 3. Ministrar o louvor nos cultos regulares 

da igreja e eventos especiais. 

Composição: Líder  Geral, Líder de Equipe, Instrumentis-

tas, Cantores e Solistas. 

 

11. PATRIMÔNIO: Este Ministério integra: 

Campanhas financeiras, iluminação, compras 

em geral e zeladoria.  1. Aquisição, guarda, con-

servação e controle dos bens móveis e imóveis 

da igreja; 2. Cuidar do inventário dos pertences da igreja 

(item por item);  3. Zelar por todos os bens da igreja, fa-

zendo periodicamente levantamento das necessidades e 

atribuindo responsáveis por uso dos pertences; 

Composição: Líder, Equipe de Apoio 

 

12. COZINHA: Responsável por apoiar os mi-

nistérios na organização e preparação de refei-

ções de lanches  em ações diversas.   

Composição: Líder e Equipe de Apoio. 

 

13. DECORAÇÃO: Responsável por apoiar ou-

tros ministérios na decoração de eventos.  

Composição: Líder e equipe de Apoio.  

 

14. EVANGELISMO: Responsável por promover atividades 

de evangelização, buscando a participação dos 

membros da igreja, por meio de distribuição de 

folhetos, evangelismo pessoal, evangelismo ex-

terno, entre outros. 

Composição: Líder e evangelistas. 

 

15. MISSÕES: 1. Promover o movimento de 

missões na igreja através de estudos e congres-

sos; 2. Promover as campanhas missionárias 

realizadas anualmente, sobretudo pelas organi-

zações ligadas à CBB; 3. Acompanhar o trabalho de missio-

nários, providenciando-lhes assistência quando necessário 

e facilitando o contato entre estes e a igreja; 4. Promover 

treinamento de candidatos a missionários; 5. Planejar e 

levantar finanças para o sustento missionário; 6. Motivar 

os membros à oração por missões. 

Composição: Líder e missionários. 

 

16. ORAÇÃO: 1. Promover encontros de ora-

ção, como Jornadas de Oração e Vigílias; 2. 

Relacionar os motivos de oração da igreja e 

incentivar os membros a orar por eles; 3. Mon-

tar escalas de oração; 4. Colher os pedidos de oração dos 

visitantes e inseri-los na agenda de oração.  

Composição: Líder e equipe de apoio. 

 

17. EMBAIXADORES DO REI: 1. Compete aos 

conselheiros promover a união e o desenvol-

vimento das atividades dos ERs da igreja, 

bem como de zelar pela segurança e integri-

dade dos ER; 2. Orientar sob a luz da Palavra 

de Deus todos os candidatos e ERs; 3. Desenvolver e levar 

os ERs à prática diária da Palavra e discipulado ao campo 

missionário; 4. Conduzir todas as atividades propostas du-

rante o calendário anual da igreja. 

Composição: Líderes e equipe de apoio. 

 

18. CELEBRANDO A RECUPERAÇÃO:  

1. Coordenar todo o trabalho desse Ministé-

rio. 

Composição: Líder, Cuidado com as crian-

ças,  equipe de apoio. 


