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INTRODUÇÃO 
 

“Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e 

verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não 

podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: “Este homem começou a 

construir e não pôde acabar.”” 

LUCAS 14:28-30 

  

 

 Um dos grandes problemas por que passa as igrejas, e até mesmo tem dificuldades de continuar suas 

atividades, muitas vezes não é por causa da competência ou chamado pastoral de seu líder, mas a dificuldade 

deste em saber o que é e como administrar uma instituição. 

Muitos não gostam de ver a igreja como uma instituição, porém temos que entender que ao mesmo tempo 

em que ela é um organismo vivo, é também uma organização com direitos e deveres legais. 

Por isso, baseados no que Jesus nos ensinou no texto acima, temos que aprende o valor da administração e 

principalmente do planejamento para que as coisas no Reino sejam feitas com ordem, organização e respeito 

as regas impostas pelas autoridades que foram também instituídas por Deus. 

 Esse estudo propõe então um estudo sobre o papel da igreja como uma instituição e como os líderes 

devem estar atentos a tudo o que a ela é imposto, e também como é importante conhecer este lado que tem 

levado muitos ao fracasso e ao desgaste físico e ministerial. 

 

Então, seja bem-vindo ao estudo de: ADMINISTRAÇÃO ECLESIÁSTICA! 

 

Tenha um bom estudo! 
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1. BREVE HISTÓRICO DO TERCEIRO SETOR 
 

 A sociedade civil brasileira com seus movimentos e organizações também se transformou e, ao 

mesmo tempo, foi importante agente de mudanças. Em pouco tempo saiu de um contexto de resistência ao 

regime político para um processo de mobilizações sociais. Tornando-se, posteriormente, sujeito da 

construção de políticas sociais, através da utilização de canais ou mecanismos de participação na gestão 

pública.  

 As instituições do terceiro setor não tem uniformidade de ações ou de visão de mundo entre suas 

organizações. Contudo, apesar das origens, trajetórias e perspectivas tão diferenciadas é inegável a presença 

e a visibilidade que, enquanto “bloco”, este conjunto de organizações sociais vem logrando construir. Essa 

presença é cada mais notável do ponto de vista político e social, mas também como catalisador de atividades 

econômicas. 

 Dentro deste guarda-chuva, vem crescendo o número e a importância das ONGs para a vida social no 

Brasil. Há, inclusive, importantes mudanças na legislação. A lei 9790/99, ao definir o marco das 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público-OSCIPs e suas possibilidades de parceria com 

organizações do Estado, busca redefinir o perfil destas relações, tradicionalmente ancoradas no 

assistencialismo e em instituições de caráter filantrópico. 

 Dentro deste contexto de instituições sem fins lucrativos, encontramos as igrejas que, de forma geral, 

tem uma representação expressiva no cenário social, apesar de voltada para a “coisa” espiritual. No 

tratamento jurídico dado pelo governo, diferenciam-se como organizações religiosas, o que as difere das 

associações comuns por causa da atividade fim. 

 Desta forma, longe de esgotar o assunto e sem mais delongas, queremos destacar neste trabalho, 

algumas peculiaridades destas instituições e dos seus líderes buscando caracterizar o papel e a 

responsabilidade de cada um e a necessidade de desenvolver um trabalho responsável e transparente.  

 

A administração como instrumento de gerenciamento 

O termo "administração" vem do latim ad (direção, tendência para) e minister (subordinação ou obediência), 

designa o desempenho de tarefas de direção dos assuntos de um grupo. O conceito de Administração é 

bastante amplo, mas em todas as definições existem duas palavras-chave: gerenciamento e organização. Isso 

pode ser comprovado nas palavras dos estudiosos Stoner e Feeman, os quais ensinam que Administração é o 

''processo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho dos membros da organização, e de usar todos 

os recursos disponíveis da organização para alcançar os objetivos definidos". A administração é uma ciência 

social que está relacionada a todas as atividades que envolvem planejamento, organização, direção e 

controle. [ ... ]  A tarefa da administração é a de interpretar os objetivos propostos pela organização e 

transformá-los em ação organizacional por meio de planejamento, organização, direção e controle de todos 

os esforços realizados em todas as áreas em todos os níveis da organização, a fim de alcançar tais objetivos 

de maneira mais adequada à situação. A administração já foi chamada de "a arte de fazer as coisas através de 

pessoas". A administração é essencial em toda a cooperação organizada (e a igreja se enquadra), é a ação de 

dirigir o bom andamento dos propósitos estabelecidos. Em nosso caso, como igreja. O pastor, presbítero, tem 

que acompanhar os objetivos propostos pela igreja e transformá-los em ação através de planejamento, 

organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis a fim 

de atingir tais objetivos. 
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2.  INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS – Associações (ONGs) e Igrejas: 

As personalidades jurídicas sem fins lucrativos, reconhecidas pelo governo como organizações sociais e 

organizações religiosas, tem um papel importante e fundamental na construção da cidadania e a promoção de 

um mundo melhor para a sociedade. 

A igreja entra neste contexto com seu papel transformador de caráter e condução do cidadão na direção do 

reino e compromissado com a causa de Cristo. Já as ONGs, vem contribuindo com a busca de melhoria da 

qualidade de vida do cidadão. 

O crescimento e expansão do terceiro setor trazem necessidades de mudanças, inovação e criatividade.  

Muitos líderes sonham com uma sociedade melhor e mais justa, caminham para colocar o sonho em prática e 

esbarram na falta de conhecimento, experiência, orientação dos passos a serem seguidos. Na verdade é 

perfeitamente justificável porque a responsabilidade de exercer políticas públicas é primeiramente do 

governo com o envolvimento da sociedade, mas isto não acontece. Daí o atraso na implantação de projetos 

sociais.  

Cada igreja construída, uma cadeia a menos ou enquanto executamos um projeto realizamos um sonho.  

Delineamos, então, o perfil de uma instituição sem fins lucrativos e suas necessidades básicas para iniciar 

um processo participativo e de mudança na sociedade: 

 

 Visão da instituição nas áreas jurídica, civil e administrativa; 

 Responsabilidade para com órgãos governamentais; 

 Prestação de contas e a transparência dos atos e atividades; 

 Finanças e a contabilidade; 

 Demonstrativos gerenciais e controles bem sucedidos; 

 A captação de recursos e a sustentabilidade das ONGs; 

 O tratamento dado as subvenções, doações, dízimos e ofertas. 
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3 A IGREJA 
 

A Igreja ocupa um lugar fundamental no plano de Deus, não fora assim a expressão “Corpo de 

Cristo” não estaria associada a ela.  

 

Nascida em Jesus Cristo, e disseminada por seus apóstolos, a Igreja Cristã, ao longo dos séculos, tem 

passado por sérias transformações. Depois de um período de desvios doutrinários e perversões dogmáticas, 

que lhe comprometeram a natureza, a Igreja Cristã, no século XVI, pela graça de Deus e pelo trabalho 

consagrado dos reformadores, é reconduzida aos padrões bíblicos de sua origem e como Igreja Reformada, 

retoma o seu lugar no mundo, e marca, de modo indelével, a sua presença na civilização ocidental. 

 

As Igrejas Cristãs seguiam, e seguem (pelo menos devem seguir), a herança do cristianismo, pela aceitação e 

o testemunho de fé nas doutrinas implícitas do Credo Apostólico (Trindade, Redenção em Cristo, Segunda 

Vinda de Cristo, Comunhão dos Santos, Ressurreição do Corpo, Vida Eterna). Compartilham, ainda, os 

princípios fundamentais da Reforma: 

 

a) a Supremacia da Palavra de Cristo (que leva o protestante a declarar a Escritura Sagrada do Velho e do 

Novo Testamento sua única regra de fé e prática);  

 

b) a Supremacia da Graça de Cristo (que tem por corolário a justificação pela fé em Cristo); 

 

c) o Sacerdócio Universal dos Crentes (que assegura a todos os cristãos o direito de servir livremente a Deus 

em diferentes vocações, examinar pessoalmente a Bíblia e participar do governo da igreja). 

 

Precisa ficar bem claro que a Igreja existe em Cristo e através de Cristo e, por isso, ela é uma realidade 

distintiva do Novo Testamento. Ao mesmo tempo, a Igreja é uma continuidade de Israel, a semente de 

Abraão e o povo da aliança de Deus. A nova aliança sob a qual a Igreja vive (1Co 11.25; Hb 8.7-13) é uma 

nova forma do relacionamento em que Deus diz à sua comunidade escolhida: “Eu serei o vosso Deus, e vós 

sereis o meu povo” (Jr 7.23; 31,33; Êx 6.7). 

 

Sob a nova aliança, os sacerdotes, sacrifícios e santuário do Antigo Testamento foram substituídos pela 

mediação de Jesus (Hb 1-10). Os crentes em Cristo são a semente de Abraão e o povo de Deus (Gl 3.29; 1Pe 

2.4-10). Em segundo lugar, a limitação da antiga aliança a uma só nação (Dt 7.6; Sl 147.19-20) é substituída 

pela inclusão, em Cristo, em igualdade de condições, de crentes de todas as nações (Ef 2-3; Ap 5.9-10). Em 

terceiro lugar, o Espírito é derramado sobre a Igreja, a fim de que a comunhão com Cristo (1Jo 1.3), o 

ministério da parte de Cristo (Jo 14.18; Ef 2.17) e o antegozo dos céus (2 Co 1.22; Ef 1.14) se tornassem 

realidades na experiência da Igreja. 

 

A descrença da maioria dos judeus (Rm 9-11) e o fato de a maioria na Igreja ser de gentios é retratada por 

Paulo como a poda feita por Deus dos ramos naturais de sua oliveira (a comunidade histórica da aliança) e a 

substituição deles por rebentos novos da oliveira brava (Rm 11.17-24). A nova aliança não exclui os judeus, 

e Paulo ensina que a rejeição geral da nova aliança por parte deles um dia será revertida (Rm 11.15,23-31). 
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O Novo Testamento ensina que a Igreja é o cumprimento das esperanças e disposições do Antigo 

Testamento, realizado por Jesus Cristo. A Igreja é a família e o rebanho de Deus (Jo 10.16; Ef 2.18; 3.15; 

4.6; 1Pe 5.2-4), é o seu Israel (Gl 6.16), o corpo e a noiva de Cristo (Ef 1.22-23; 5.23-32; Ap 19.7; 21.2,9-

27) e o santuário do Espírito Santo (1 Co 3.16; Ef 2.19-22). 

 

A Igreja é uma única comunidade que presta culto a Deus, permanentemente reunida no verdadeiro 

santuário, a Jerusalém celestial (Gl 4.26; Hb 12.22-24) e o lugar da presença de Deus. A Igreja é uma só, 

ainda que a comunidade que presta culto seja constituída da Igreja militante – as pessoas que ainda estão na 

terra- e da Igreja triunfante, constituída daquelas que já morreram e estão na glória. Sobre a terra, a Igreja 

aparece em suas congregações locais, cada uma sendo um microcosmo da Igreja como um todo. Segundo 

Paulo, a única Igreja universal é o Corpo de Cristo (1Co 12.12-26; Ef 1.22-23; 3.6; 4.4), mas também é cada 

congregação local (1Co 12.27). 

 

A Igreja que está na terra é uma em Cristo, apesar do grande número de denominações e congregações locais 

(Ef 4.3-6). A Igreja é santa, porque é consagrada a Deus comunitariamente, como o é cada cristão 

individualmente (Ef 2.21). Ela é católica (o que significa universal), porque existe o mundo inteiro. 

Finalmente, ela é apostólica, porque está fundada no ensino apostólico (Ef 2.20). Todas essas quatro 

qualidades podem ser vistas em Ef 2.19-22. 

 

Há uma distinção que deve ser observada entre a Igreja conforme as pessoas a vêem e a Igreja conforme só 

Deus a vê. Essa diferença é a distinção histórica entre a “Igreja visível” e a “Igreja invisível”. “Invisível” não 

significa que nenhuma parte dela possa ser vista, porém significa que seu exato limite não é conhecido por 

nós. Somente Deus sabe (2Tm 2.19) quais os membros das congregações terrenas são, de fato, renascidos e, 

por isso, pertencem à Igreja como uma comunhão espiritual e eterna. Jesus ensinou que, na Igreja 

organizada, sempre haveria pessoas aparentemente cristãs – não excluindo líderes- que, não obstante, não 

são renascidas em seu coração e serão desmascaradas e rejeitadas no Juízo Final (Mt 7.15-23; 13.24-30,36-

43,47-50; 25.1-46). Não há duas Igrejas, uma visível e outra escondida nos céus, porém uma só Igreja, 

conhecida perfeitamente por Deus e conhecida imperfeitamente na terra. 

 

O Novo Testamento toma por certo que todos os cristãos participarão da vida de uma congregação local, 

prestando culto no corpo, aceitando seu alimento e disciplina (Mt 18.15-20; Gl 6.1) e participando do seu 

ministério e testemunho. Os cristãos que se recusam a unir-se com outros crentes (ser membro de uma 

Igreja) desobedecem a Deus e se empobrecem espiritualmente (Hb 10.25). 

 

Uma verdadeira igreja evangélica não vive fazendo alarde de suas doutrinas (normalmente só coisas boas), 

ou falta de doutrinas (pregam a liberdade “geral”), mas tem em Cristo o supremo tema de sua pregação (são 

firmes em pregar a Palavra de Deus e seriedade com o Evangelho). 

 

Infelizmente nos últimos anos temos visto algumas “igrejas” brotarem do nada, sem um firme fundamento 

doutrinário, vivendo de fazer tentativas, sem qualquer respeito com os princípios fundamentais da Reforma. 

 

Vejamos com mais detalhes sobre o tema, a seguir. 
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O QUE É IGREJA? 
 

  A palavra Igreja vem do grego “Eklesia” e era usada para designar a reunião de todas as pessoas de uma 

cidade para deliberar sobre assuntos importantes da comunidade.  

  Na visão espiritual é a comunidade formada por todos os cristãos verdadeiros em todos os tempos no 

presente, no passado e no futuro (igreja invisível).  

  É uma comunidade local formada por pessoas que se convertem a Jesus e portanto anseiam por serem 

cristãos verdadeiros (igreja visível). 

 Símbolos: corpo de Cristo, I Co 12:12-27; Col. 1:24; Edifício, Ef. 2:19-22; casa, Hb 3:6; I Pd 2:5; Lavoura 

- I Co 3:9. 

 

 

O QUE É IGREJA LOCAL?  

 

Cada uma igreja local (Ap. 2.1,7,8,11,12,17,18,29; 3:1,6,7,13,14,22) é uma manifestação da única Igreja 

Universal e deverá incorporar a natureza dessa Igreja, como a família regenerada do Pai, o corpo ministerial 

de Cristo e a comunhão sustentada pelo Espírito Santo. No processo de separar-se da Igreja Católica 

Romana, os Reformadores precisavam estar certos a respeito de quais seriam as marcas da Igreja Verdadeira. 

Nas Escrituras, eles acharam a resposta em termos de dois critérios: 

 

1.A fiel pregação da Palavra de Deus. Isso significa que a Igreja ensina o evangelho cristão de acordo com 

a Escrituras. Qualquer grupo que nega a Trindade, a divindade de Cristo, a expiação pelos pecados ou a 

justificação pela fé somente se comporta como os separatistas dos tempos primitivos da Igreja, cuja negação 

da Encarnação (1Jo 4.1-3) levou João a dizer: “não eram dos nossos” (1 Jo 2.19). 

 

2. O correto uso dos sacramentos. Esse critério significa que o Batismo e a Ceia do Senhor são usados e 

explicados como exposições do evangelho da fé em Cristo. Transformar esses Sacramentos em superstições 

que anulam a suficiência da fé em Cristo é solapar a identidade da Igreja, como qualquer outra coisa que 

obstrua a fé em Cristo. Um propósito do Batismo é identificar aqueles que são recebidos na Igreja visível. A 

Ceia do Senhor confirma, para os fiéis, sua condição de membros da Igreja e sua comunhão uns com os 

outros e com Cristo. 

 

Os cristãos têm encontrado outras marcas de identidade além dessas duas. Lutero especificou as chaves da 

disciplina (Mt 16.19), um ministério autorizado (At 14.23; 20.28), o culto público (Hb 10.25) e o 

“sofrimento sob a cruz” (At 14.22; 20.29). As igrejas Reformadas especificaram o funcionamento de um 

sistema de disciplina, frequentemente chamando a disciplina como a terceira marca da Igreja visível (Tt 

1.13; 2.15; 3.10). Os carismáticos indicam o ministério ativo de cada crente como uma marca da verdadeira 

Igreja (Ef 4.7-16). 

 

Essas marcas adicionais, contudo, não são essenciais da mesma maneira que as duas primeiras. Uma igreja à 

qual faltam essas marcas adicionais é seriamente deficiente, porém não seria verdadeiro dizer que ela não é 

igreja de Cristo. 
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CARACTERÍSTICAS DA IGREJA 
 

No tópico acima já é demonstrado as características de uma Igreja verdadeiramente evangélica, que 

resumidamente é aquela (que/onde): 

 reconhece Cristo como cabeça do corpo - Ef. 1:22;  

 prega Cristo como Salvador e Senhor - I Co 2:1-2; I Pd. 2:9;  

 A Bíblia é tida como a única autoridade e norma de conduta; 

 tem visão mundial na obra da evangelização - At. 1:8;  

 está preocupada em fazer discípulos - Mt. 28:18-20; II Tm. 2:2;  

 há comunhão e amor em seu ambiente - Jo 13:34-35;  

 há crescimento em qualidade (santificação) e em quantidade (conversões) I Pd. 2:1-5;  

 há ensino da Bíblia - Cl 1:28 e At. 20:27;  

 há perseverança em oração - At. 2:42;  

 há prática de serviço mútuo entre seus membros -  Gal. 6:2; Filip. 2:3-4;  

 há louvores a Deus - At 2:47;  

 por tudo isso, é alegre e atrai ouras pessoas. 

 

PORQUE A IGREJA É NECESSÁRIA? 
 

Ela foi criada pelo próprio Deus - Mt. 16:18, Ef. 1:4; Ela tem objetivos a serem alcançados: Apresentar Jesus 

às pessoas (a missão de sal e luz) - Cl 1:28; Levar as pessoas à maturidade em Cristo; Glorificar a Deus - Ef. 

1:11-12. 

 

PORQUE DEVEMOS PERTENCER À IGREJA? 
 

Um membro não tem vida independente - Ef. 4:16; É um meio estabelecido por Deus para o nosso 

crescimento - Hb. 10:24-25; Ef. 4:15; Onde podemos exercitar os talentos que Deus nos concedeu. 

 

COMO PODEMOS PERTENCER À IGREJA? 
 

Somos batizados no Corpo de Cristo pelo Espírito Santo quando nos arrependemos e entregamos a nossa 

vida a Cristo - I Co. 12:13; É necessário que tenhamos convicção da salvação pela fé em Cristo - At. 2:41 e I 

João 5:12 e confessá-lo publicamente esse ato é chamado de pública profissão de fé; Através do batismo nos 

identificamos com Cristo e com seu corpo, a Igreja; Participando da Ceia do Senhor afirmamos o sacrifício 

de Jesus, seu valor para nos salvar e mais importante que Ele voltará; ENVOLVENDO-SE EM ALGUM 

DOS MINISTÉRIOS DA IGREJA, SERVINDO DE ALGUMA FORMA. A igreja é um bom lugar para se 

fazer amigos e encontrar pessoas entretanto se uma pessoa transforma a Igreja em um “Clube da Amizade” 

está se desviando muito do plano de Deus. Cada pessoa sendo membro da Igreja, corpo de Cristo, deve 

sempre se lembrar da missão que o nosso líder deixou: Ide portanto... Mt. 28:18-20 
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COMO SE ORGANIZAM AS IGREJAS? 

 

Cada uma das denominações tradicionais que existem no Brasil tem a sua forma de governo (Batistas, 

Presbiterianas, Metodistas, Assembleias de Deus, etc.). E nos últimos anos tem surgido as igrejas com 

denominações livres, sem doutrina ou qualquer vínculo com um tipo de governo ou dependência 

organizacional. Dentre estas estão as comunidades e outras organizações religiosas. 

 

Doutrina é o fundamento de um sistema. É o alicerce sobre o qual se levanta o edifício, a igreja. É a parte 

sólida resistente, do fundamento. Na doutrina estão reunidos os princípios a serem transmitidos, porque eles 

é que contêm a parte a ser praticada na vida (Tt 1:2). 

 

Independentemente da forma de governo ou organização religiosa, organização no aspecto de denominação, 

cada uma das igrejas locais tem que se organizar, juridicamente e no aspecto administrativo. Ainda hoje 

existem muitas “igrejas” que existem de fato, mas não estão regularizadas juridicamente (registrada em 

cartório) ou administrativamente (não tem um estatuto ou regimento escrito). 

 

Uma igreja para se organizar juridicamente e administrativamente é necessário fazer ou tomar algumas 

iniciativas. 

 

Na Legislação Brasileira uma igreja é tida como associação. No caso, associação religiosa, sem fins 

lucrativos. Associação é diferente de sociedade. Associação é aquela entidade que não visa lucros e nem 

assume riscos de atividade econômica (não visa lucro). Sociedade é aquela entidade que visa lucros e assume 

os riscos (lucro/prejuízo/danos) de atividade econômica por meio de leis comerciais (Código de Defesa do 

Consumidor; Código Civil, etc). 

 

Uma associação beneficente (ação social) é diferente de uma associação religiosa (igreja) no aspecto de 

elaboração do estatuto ou constituição. Ou seja, a distinção entre uma associação e outra está na forma que é 

administrada, de fato e de direito, como veremos oportunamente. 

 

Um dos pontos primários para se discutir, a partir do pensamento em “fundar” uma igreja (associação 

religiosa), está na sua forma de governo. A partir da forma de governo é que se dá “vida” ou “forma” ao 

estatuto ou constituição. 

 

AS PRINCIPAIS FORMAS DE GOVERNO 

 

Episcopal: um governa a todos. Nesse governo, uma só pessoa decide e, por isso, os erros são mais 

frequentes. 

 

Congregacional: todos governam diretamente. Nesse governo todos tomam parte em todas as decisões, e os 

erros também são mais frequentes, pois nem todos estão preparados para todos os níveis de decisões. 

 

Representativo: todos elegem alguns representantes, e estes governam. Os membros reunidos em 

assembleia elegem os seus representantes. E estes cuidarão do governo da igreja. É uma forma de governo 
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simples, despretensiosa, organizada em base racional e em sistema nacional. É representativo em toda a sua 

extensão: do local ao geral. 

 

POR QUE HÁ A NECESSIDADE DE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA? 

 

Cada uma das igrejas denominacionais (Batistas, Presbiterianas, Metodistas, Assembleias de Deus, etc) são 

regidas por sua Constituição, Código de Disciplina, Princípios de Liturgia ou por Estatuto.  

 

Quando é regida por Constituição na própria Constituição contém as normas administrativas; o Código de 

Disciplina traz as normas para disciplina eclesiástica dos membros da igreja, dos pastores e dos concílios; e 

os Princípios de Liturgia. Os Princípios de Liturgia trazem as normas para o culto, a ministração dos 

sacramentos, as cerimônias eclesiásticas e realização de atos litúrgicos. Compete a cada concílio observar 

essas normas em seus próprios atos e verificar se elas estão sendo observadas pelos concílios que estão sob 

sua jurisdição. 

 

Quase sempre uma igreja só é regida por um Estatuto sem qualquer item que a identifique com alguma 

doutrina. Um estatuto é uma mini Constituição. Muitos estatutos não tratam quase nada do que é essencial, 

especialmente sobre a forma de disciplina e atos litúrgicos.   

É ótimo quando o sistema Constitucional ou Estatutário é bem elaborado, democrático e com liberdade e 

respeito e corretamente praticado. 

Nas últimas décadas o Estado e a sociedade brasileira fortemente influenciados pelo contexto internacional, 

passaram e tem passado por profundas mudanças nas suas relações, formas de organização e na própria 

gestão das políticas públicas. 
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4. ADMINISTRAÇÃO 
 

Uma vez estabelecida, a instituição na pessoa de seus dirigentes passa a ter uma rotina diferente daquela em 

que estava acostumada. Agora não podemos deixar de cumprir o que determina a lei através, principalmente 

do NOVO CODIGO CIVIL, e sem abandonar a essência da organização. Conciliar a gestão administrativa 

com os cuidados espirituais é tarefa árdua e requer muita articulação da liderança que deverá compartilhar 

estas atividades distribuindo-as entre a diretoria e os membros/associados da organização.  

 

 

4.1 DAS ASSEMBLEIAS GERAIS 

 

É obrigatório reunir as assembleias: ordinária e extraordinária para tratar dos assuntos administrativos até 

mesmo os espirituais da organização, a qual será sempre dirigida pelo presidente. 

 

A assembleia ordinária reunirá uma vez por ano, preferencialmente no mês de dezembro para tomar 

conhecimentos e apreciar a administração do ano e a evolução financeira e aprovar o orçamento para o ano 

seguinte. 

 

A assembleia extraordinária se reunirá toda vez que houver uma necessidade premente ou assunto urgente 

em que a diretoria por si só não possa decidir. 

 

A eleição da diretoria deverá ocorrer dentro do que manda o estatuto e poderá ser realizada na AGE e se 

coincidir com o vencimento dos mandatos poderá ocorrer na AGO. 

 

Ao termino do mandato, se não houver novas eleições por omissão ou esquecimento, qualquer ato da 

diretoria é nulo de pleno direito e responderá civilmente perante a lei. 

 

Verificar sempre o quórum necessário para reunir cada assembleia e colher assinaturas dos membros 

presentes em livro próprio para abrir a reunião. Neste caso, deve-se manter atualizado o rol de membros.  

 

4.2 CONVOCAÇAO E CONDUTA DAS REUNIÕES 

 

A convocação das assembleias deverá seguir o estatuto e, normalmente ocorre com 15 dias de antecedência 

pelo presidente. Quando da convocação, deverá ser citada a pauta de assuntos para aquela assembleia. 

Para o bom andamento das reuniões faz-se necessário que a liderança faça reuniões preliminares de 

planejamento para traçar os assuntos da pauta e a ordem de prioridade afim de tornar a reunião mais 

dinâmica, agradável menos cansativa. Por sua vez, o líder deve cuidar para que o assunto em discussão seja 

tratado com ordem e sem desvio. 

 

4.3 MEMBROS OU ASSOCIADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

Para manter o controle dos associados a instituição deverá anotar em atas da assembleia ou diretoria e 

implantar fichas de dados ou livro de registro de membros/associados com identificação dos dados gerais, 

mailto:atendimento@seminariocasadeprofetas.org.br
http://www.seminariocasadeprofetas.org.br/


ADMINISTRAÇÃO ECLESIÁSTICA 
 

Seminário Teológico Casa de Profetas 

CNPJ: 35.188.581/0001-11 

Filiado e Acreditado à Vox Dei American University - Miami, Flórida (E.U.A.) – Site: www.voxdei.education 

Filiado a AETAL (Associação Evangélica de Educação Teológica na América Latina) – Site: www.aetal.com 

Rua Belmiro de Almeida, 56 - Bairro São Cristóvão - Belo Horizonte - MG - Brasil - CEP: 31230-230. 

Telefax: (31) 3025-7222 – E-mail: atendimento@seminariocasadeprofetas.org.br     Site: www.seminariocasadeprofetas.org.br      

14 

inclusive idade. Este controle deverá ser atualizado diariamente considerando que poderá haver admissões e 

exclusões durante o ano, eliminando o risco de reunir a assembleia com o quórum insuficiente. 

Existe decisão da assembleia que só poderá votar membro maior, tais como, obrigações contraídas para com 

terceiros. Aquisição de um terreno, por exemplo. 

 

 

4.4 DIRETORIA 

 

A diretoria deve-se reunir pelo menos de três em três meses para tratar dos assuntos de gestão da instituição 

e todas as decisões deverão ser anotadas em ata e acumuladas em relatório para prestação de contas anual 

por ocasião da assembleia. 

Normalmente composta por um presidente, um vice-presidente, dois secretários, dois tesoureiros e três 

conselheiros fiscais. A legislação permite o aumento ou diminuição dos cargos citados desde que atenda um 

mínimo necessário ao funcionamento da organização. 

É responsável direta pela administração direcionando pessoas e finanças para executar atividades que 

desenvolva as atividades sem ferir princípios éticos, morais, civis e religiosos. 

 

4.5 CONSELHO FISCAL 

 

É o órgão fiscalizador da instituição com poderes especiais para, inclusive, convocar assembleia se notar 

alguma divergência na administração ou gestão. 

Reunirá pelos menos de três em três meses para fiscalizar as contas da instituição através de relatório e 

documentos fornecidos pelo tesoureiro e os atos da diretoria, dando parecer por escrito. Ao final do ano civil 

prestará conta à assembleia de sua gestão através de relatórios elaborados para este fim. Ao aprovar os atos 

da diretoria e da tesouraria estará atestando a idoneidade da igreja. 

 

4.6 SECRETARIADO 

 

Os secretários eleitos pela AGE terão responsabilidades com a redação e guarda de atas e documentos da 

diretoria e da igreja em geral. Controle efetivos dos membros ou associados com atualização permanente. 

 

4.6.1 ATA 

Ata é o relato fiel de tudo que passa na reunião e deverá redigida no tempo presente. Desde a abertura da 

reunião até o encerramento o secretário deverá estar atendo para relatar decisões. Deve ser lida e aprovada 

nos momentos finais da reunião e assinada pelo secretário e se necessário juntamente com o presidente. 

Todos os órgãos da igreja deverão ter seu livro próprio de atas para relatar as decisões e atividades 

desenvolvidas. É um dos meios que a diretoria tem para acompanhar as atividades da igreja e seus 

ministérios. 

Ao final do ano, a diretoria deverá solicitar todos os livros para leitura e aprovação das atas, ressalvando 

eventuais erros ou omissões. 

As atas das assembleias deverão ser lidas e aprovadas na própria assembleia e registrada em cartório todas as 

vezes que eleger diretoria ou contrair alguma obrigação com terceiros.   
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Deve redigir ata em suas reuniões: 

 Assembleias Gerais Ordinárias 

 Assembleias Gerais Extraordinárias 

 Diretoria ou Conselho Administrativo da instituição 

 Órgãos internos da instituição/igreja, tais como: Ministérios, Sociedades, Grupos, etc. 

 

4.6.2 CONTEUDOS MINIMOS DAS ATAS 

a) Ser registrada em livro próprio (como adiante); 

b) Não ter rasuras, emenda ou linhas em branco; 

c) Conter o seu nº; 

d) Data e hora de sua realização e local onde estão sendo realizada; 

e) Se houve convocação ou se determinação estatutária;  

f) Quem está presidindo a reunião ou assembleia; 

g) a relação dos presentes, se houve quórum ou a relação dos ausentes; 

h) Os assuntos da pauta; 

i) Os assuntos discutidos; 

j) Votação ou deliberação tomada; 

k) Responsável nomeado para cada tarefa e o prazo estabelecido para sua execução ou resposta;  

l) Se ficou algum assunto pendente antes de terminar a reunião; 

m) Término da reunião, se houve aprovação da mesma, data e assinatura. 

 

4.6.3 REQUISITOS GERAIS: 

 

a) Toda ata, de reunião ou assembleia, que faça ou possa vir fazer efeito perante terceiros devem ser 

registradas no Cartório; 

 

b) Para estas atas específicas, se for transcrever outra ata antes do seu registro, deve-se dar um espaço de 07 

linhas, entre uma e outra ata, e cruzá-las com uma linha na vertical.  Este espaço servirá para o cartório 

carimbar o seu registro. 

 

c) Toda reunião, oficial e legal, de associação civil ou entidade religiosa que tenha decisões perante terceiros 

(eleição, nomeação de pessoas para determinadas tarefas, relatórios, prestação de contas, etc) deverão conter 

as assinaturas dos presentes. Exemplo: 

 

"Nada mais havendo a tratar, às __ horas e___ minutos o presidente conclui e dá por encerrado a reunião, 

sendo lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai por mim secretario assinada _____________, 

pelo presidente assinada ____________ e pelos demais presentes. Belo Horizonte, de ________ de 1900. 

(a)... 

(a)... 

(a)... 
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d) Toda reunião ilegalmente convocada ou ilegalmente presidida, com ou sem registro de atas, não terá 

nenhum valor perante qualquer organização. 

 

e) Toda reunião de diretoria ou de assembleia que não venha fazer efeito perante terceiros, não necessitarão 

das assinaturas de todos os presentes. Antes, deverá conter as assinaturas do secretário e do presidente, no 

seguinte texto: "Nada mais havendo a tratar, às ___ horas e ___minutos o presidente conclui e dá por 

encerrado a reunião, sendo lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai por mim secretário assinada 

______________ e pelo presidente assinada ______________. Belo Horizonte, de ______ de 1900." 

 

f)  Toda ata que possa vir fazer efeito perante terceiros, notadamente as que elegem pastores, diretoria e 

nomeiam pessoas, devem ser registradas, mesmo que não sejam solicitadas. Se solicitadas, já estarão 

registradas. O registro demora acima de 10 dias. 

 

g) O resumo de uma ata ou o conteúdo do assunto discutido deverá conter:  ASSUNTO DISCUTIDO; 

DECISAO TOMADA; RESPONSAVEL; PRAZO PARA RESOLUÇÃO. Tendo o nome do responsável 

pela tarefa e o prazo para fazê-la, ficará fácil "cobrar" a execução após o prazo previsto, sem 

constrangimento. O ato recomendável que nenhuma reunião seja iniciada sem A "COBRANÇA" DAS 

PENDÊNCIAS. 

 

h)  O secretário normalmente cuida das atas e do cumprimento da pauta e encarrega-se do controle dos 

assuntos pendentes e "cobrança" da execução. 

 

Uma ata é registrada em livro ou em folha solta, que deverá ser encadernada, após um certo n.º de folhas. 

 

 

4.6.4 LIVRO DE ATAS MANUAIS 

 

Ao implantar um livro de atas é essencial anotar os termos de abertura e de encerramento na primeira e 

última página, respectivamente, seguido de assinatura do presidente de instituição com identificação do 

cargo. Todas as páginas devem numeradas e rubricadas, também, pelo presidente.  

 

Pode haver mais de 01 Livro de Registro de Atas, simultâneo, desde que para fins diferentes. Ou seja, um 

livro só para o registro de atas das assembleias; um livro só para o registro de atas das reuniões de diretoria e 

assim sucessivamente.  Normalmente igreja pequena só tem um livro. Por sua vez, Igrejas maiores usam a 

ata eletrônica (feita em computador) e as encadernam quando chegam ao volume de 50 ou 100 folhas, 

numerando-os por volumes.  

 

Os livros para registro das atas poderão receber os seguintes nomes: 

 

Igreja:  

      - Livro para Registro das Atas da Diretoria da Igreja... 

      - Livro para Registro das Atas das Assembleias Gerais da... 
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Sociedades:  

      - Livro para Registro das Atas das Assembleias Gerais da... 

      - Livro para Registro das Atas do Conselho Consultivo da... 

      - Livro para Registro das Atas da Diretoria Executiva da... 

 

OBS: Em caso de assembleias com número muito grande de participantes (acima de 100 pessoas), poderá 

existir um livro de registro de presença em assembleias ou outro meio legal e aceito pelo cartório. Caso haja 

extravio da lista dos presentes, antes do seu registro, uma ata poderá ser anulada judicialmente. 

 

Os livros acima deverão conter o seguinte: 

 

a)  Ser livro próprio ou encadernado, de capa dura, com margem na esquerda e na direita; 

b)  Ser encapado com plástico transparente ou similar, com identificação legível e visível, e ser mantido em 

bom estado de conservação; 

c) Conter termo de abertura e de encerramento, estar com todas as folhas numeradas mecânica e 

sequencialmente a partir do número 01 (um) e devidamente rubricadas pelo presidente da associação ou 

diretoria à época de sua constituição ou renovação; 

d) Estar com os registros sempre em dia para ser analisado quando solicitado ou enviado ao Cartório; 

e)  Usar única e exclusivamente caneta de boa qualidade, na cor azul, e nunca fazer as margens à caneta ou 

com menos de 3 cm. 

f) Sempre que for iniciado um livro este deverá conter a história na página numerada n.º 01, conforme 

modelo adiante. 

g) O termo de abertura é dado na primeira folha imediato a capa; o termo de encerramento na última folha 

antes da contra capa; o histórico é feito na primeira folha após o termo de abertura; e o termo de 

encerramento é feito na primeira parte em branco, após a lavratura da última ata. 

 

4.6.5 MODELO DE HISTÓRICO 

 

No início de cada livro de atas deverá obrigatoriamente conter o histórico da formação da associação, igreja 

ou departamento.  No livro nº 01 é a história resumida da fundação. No livro nº02 e seguintes poderá conter 

a mesma história e acrescentado qual o n.º da última ata e o nº da página registrada do livro anterior.  

Imediatamente após o histórico começa-se o registro das atas. 

Data-se e assina o histórico. 

 

4.6.6 MODELO DE TERMO DE ABERTURA DO LIVRO DE ATAS 

 

Este Livro de atas, contendo ... (...) folhas numeradas tipograficamente e sequencialmente de 01 (hum) a ... 

(...) e por mim rubricadas ________ destina-se ao registro das atas das... 

(reuniões/do   conselho/da   diretoria, etc) da   ... (igreja tal/associação tal/departamento tal), sediada à Rua 

..., nº Bairro..., Belo Horizonte - MG. 

 

Belo Horizonte, de         de 200_ 
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ASS:_____________________________________ 

 Nome legível: 

 

 

4.6.7 MODELO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO DE ATAS 

 

Este livro de atas, contendo...  (...)   folhas   numeradas tipograficamente e sequencialmente de 01 (hum) a ... 

(...), e por mim rubricada ______________, serviu para o registro das atas das... da ..., sediada a rua..., nº..., 

bairro ..., Belo Horizonte - MG. 

 

Belo Horizonte,  de          de  200_ 

 

ASS:___________________________________ 

 Nome legível: 

 

 

4.6.8 MODELO DE TERMO DE ARQUIVAMENTO DO LIVRO DE ATAS 

 

Este livro de atas, contendo ... (...) folhas numeradas tipograficamente e sequencialmente de 0l (hum) a ... 

(...) e devidamente rubricadas, utilizada da página 01 (hum) até a página ... (...), serviu para o registro das 

atas das...  da...,  sediada à Rua...(endereço completo), e  será arquivado  nesta  data  pelo 

motivo  ...  (Descrever o motivo: ex.  estado de conservação; utilização total do livro; por determinação do 

conselho ou presbitério; por conter erros de...; etc). 

 

Belo Horizonte, de       de 200_ 

 

ASS:_________________________________ 

Nome legível: 

 

 

4.6.9 MODELO DE CONTEUDO NAS FOLHAS DO LIVRO DE PRESENÇA 

 

Lista de presença na Assembleia Geral (Ordinária ou Extraordinária) convocada para reunir dia 

___/___/___, às _____ horas, na ____ Igreja Cordas de Jesus, sito à rua___ nº__, bairro___ Bhte. 

 

 

4.6.10 MODELO DE ATA COMUM   

 

ATA Nº ___ DA REUNIAO DA DIRETORIA DA ____ IGREJA DE JESUS, aos_____ dias do mês de 

_______ de _____, às ____ horas e ____ minutos, reúnem-se no templo da Igreja Cordas de Jesus, sito à rua 

_____, nº ____, bairro ________, Belo Horizonte - MG, as seguintes pessoas: ________, _____, 

______, ______, etc (Caso queiram poderá ser registrado os nomes dos ausentes), para tratar dos seguintes 

assuntos: a) ...; b) ...; c) ...; etc.  Inicia-se a reunião presidida pelo Pastor _______, orando _______.  Os 
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assuntos da pauta são colocados em discussão, pela ordem acima, ficando decidido o seguinte: 1º) ...; 2º.. etc. 

Nada mais havendo a tratar, o presidente conclui e dá por encerrado a reunião à____ horas e ___ minutos, 

sendo lavrada a presente ata,  que depois de  lida  e aprovada, vai por  mim  secretário  assinada 

____________ e pelo presidente assinada _____________. Belo  Horizonte, __ de __  de 200_. 

 

 

4.6.11 MODELO DE ATA EM CASO DE ELEIÇAO DIRETORIA 

 

ATA  Nº  ___ DA REUNIÃO DA DIRETORIA  DA  ____  IGREJA DE JESUS, aos_____ dias do mês 

de  _______ de _____, às ____ horas e ____ minutos, reúnem-se no templo da Igreja Cordas de Jesus, sito à 

rua _____,  nº ____, bairro  ________,  Belo  Horizonte - MG,  as seguintes  pessoas: ________, _____, 

______,  ______,  etc (Caso queiram poderá ser registrado os nomes dos ausentes), para  tratar  do 

seguinte  assunto:  a) eleição da diretoria para o ano  de 200_. Inicia-se  a  reunião presidida pelo  Pastor 

____________,  orando _______. Passa-se  a eleição da diretoria para o  ano  de  200_, ficando assim 

composta: Pastor-Presidente: ________ (qualificar); Vice presidente:___________ (qualificar); 

Secretário:____________ (qualificar); Tesoureiro:_________ (qualificar), aos quais são dados os poderes 

constantes nos artigos ____  e ___  do  Estatuto Social da Igreja... Nada  mais  havendo  a tratar, o presidente 

conclui e dá por encerrado a reunião às ____ horas e ___ minutos, sendo lavrada a presente ata, que 

depois  de lida  e aprovada, vai por mim secretário assinada ____________  e pelo presidente 

assinada_____________ e  pelos  demais  membros presentes. Belo Horizonte, de __ de 200_. 

(assinaturas) 

 

OBS: 

I) Se esta ata for fazer efeito perante terceiros deverá  conter assinaturas dos presentes e registrada em 

cartório. 

II) Leitura bíblica, orações e hinos podem ser  registrados  ou não. Recomenda-se não usar. 

III) Uma cópia legível e autenticada do Estatuto  Social  deverá estar sempre disponível. 

IV) Os  artigos do Estatuto que deverá constar nos  espaços  das atas  acima  será os que dizem sobre 

a  Representação  da  Igreja judicialmente e/ou extrajudicialmente; s/ contas bancárias; etc. 

 

4.6.12 REGISTRO DAS ATAS EM CARTORIO 

 

As que serão registradas em cartório de registro civil das pessoas jurídicas do município de jurisdição da 

instituição ou mais próximo. Para o referido processo seguir os passos: 

 

a) Copia-se a ata, em três vias de igual teor e forma (digitada), em folha  tamanho  ofício observadas as 

margens direita e esquerda; 

b)  Não  deixar nenhuma linha em branco, nem alterar  o  conteúdo constante no livro; 

c) Onde constar assinaturas coloca-se a letra "a" entre  parênteses e escreve-se o nome completo do 

assinante. Ex: "... e vai por todos assinada. Belo Horizonte, 20 de novembro de 2003. 

(a) Manoel... 

(a) Manuel... 

(a) Manoloel..." 
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d)  Após constar  o último nome, o presidente  ou  o  secretário deverá  escrever a expressão "confere com a 

original" e  assinar, nas três vias. Levar o livro e as cópias ao Cartório; 

e) Após o registro o cartório devolverá 02 vias autenticadas que servirão para os devidos fins. Caso tenha 

muito uso, recomenda-se tirar cópias autenticadas. 

 

4.6.13 LIVROS E ATAS ELETRONICAS   

 

Objetivo. O objetivo deste documento é instruir os secretários quanto à confecção de atas utilizando-se de 

um meio eletrônico (entenda-se computador). Surgiu face à ausência de normas oficiais para este assunto, 

uma vez que as atas, quase sempre, são feitas manualmente ou com o uso de máquina de escrever. 

INSTRUÇÕES: O documento deverá ter seu layout definido segundo as seguintes especificações:  

 

TAMANHO DA FOLHA: poderão ser utilizadas folhas de tamanho padrão do mercado, tais como: Carta 

(216 x 279mm), A4 (210 x 297mm), ofício (216 x 315mm) e outras. Não poderão ser utilizadas folhas com 

altura superior a 315mm e largura inferior à 210 mm.  

 

TIPO DA FOLHA: Poderão ser utilizadas folhas soltas ou contínuas. No caso do uso de folhas contínuas, 

após a impressão, a remalina deverá ser destacada.  

 

COR DO PAPEL: Poderão ser utilizadas quaisquer cores claras, tais como branco, salmão, rosa, azul claro 

e demais cores de tom pastel. Não poderão ser utilizadas cores berrantes, que dificultam a leitura e trazem 

cansaço aos olhos. A cor branca, no entanto, é a recomendada, por possibilitar o maior contraste entre o 

papel e o texto. 

 

MARGENS: Deverá ser utilizada a medida de três centímetros para as margens direita, esquerda, superior e 

inferior, a partir da borda do papel. No caso de se utilizar folhas contínuas, a largura da remalina deverá ser 

desconsiderada, sendo a margem contada a partir da borda real do papel. Essa medida refere-se ao resultado 

final, isto é, pode ser necessário informar ao software diferentes de 3 cm, no caso de não conformidade dos 

valores informados ao software em relação à impressão propriamente dita.  

 

DIREÇÃO DA IMPRESSÃO: O documento deverá ser impresso na sua posição vertical (RETRATO, ou 

PORTRAIT). Cada página será impressa em apenas um dos lados (o verso deverá permanecer EM 

BRANCO).  

 

BORDAS. Não deverão ser utilizadas BORDAS ao redor da margem ou da folha.  

 

FORMATAÇÃO: 

 FONTE (tipo da letra): A fonte a ser utilizada deverá ser uma fonte que propicie fácil leitura, de tamanho 

não menor que 3 mm e não maior que 5 mm. As seguintes fontes são sugeridas: Normal; Roman 12; Roman 

14; courier 12; Courier 14; True Type; Arial 12; Arial 14; Times New Roman 12; Times New Roman 14; 

ATM; Universe 12; Universe 14. 
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CARACTER: Deve-se formatar o caracter sem uso das características MAIÚSCULAS (uppercase), 

NEGRITO (bold), SUBLINHADO (Underline) e ITÁLICO (italic). O uso desses recursos de formatação de 

caracter fica restrito aos seguintes casos: MAIÚSCULAS: utilizar quando se deseja enfatizar uma palavra, 

ou para títulos e subtítulos no corpo da ata. NEGRITO: idem ao formato MAIÚSCULAS, com maior ênfase. 

SUBLINHADO: idem ao formato MAIÚSCULAS, com menor ênfase. ITÁLICO: nas citações ou 

transcrições de textos e diálogos, entre aspas. Essas formatações diferenciadas podem ser combinadas. Deve-

se procurar, no entanto, evitar o uso constante dessas características, o que acabaria por prejudicar o efeito de 

destaque obtido com estas formatações. Ao mesmo tempo, deve haver uniformidade de formatação e estilo 

em todas as atas de um mesmo livro de atas. ESPAÇAMENTO DO CARACTER: Deverá ser utilizado o 

espaçamento normal da fonte. COR DO CARACTER: Deverá ser utilizada, preferencialmente, a cor preta, 

por permitir maior contraste. No caso de se optar por caracteres de outra cor, deve-se utilizar cores que 

contrastem com o papel, como azul escuro, vermelho escuro, verde escuro. Cores muito brilhantes, claras, ou 

em tons pastéis tendem a obrigar a um maior esforço da vista, e devem ser evitadas. 

 PARÁGRAFO: DESLOCAMENTO DE MARGEM: O parágrafo deverá ser iniciado com deslocamento 

zero da margem. ALINHAMENTO: o parágrafo deverá ser alinhado de maneira a ficar justificado entre as 

margens. Na ausência desse recurso de justificação de parágrafo no software utilizado, pode-se utilizar o 

alinhamento à esquerda. Não são permitidos o alinhamento à direita e ao centro.  

 

COLUNAMENTO: O texto deverá ser composto por apenas uma coluna.  

 

FLUXO DO TEXTO: O texto de cada ata deverá iniciar-se na primeira linha da página. O texto deverá ser 

composto de um único parágrafo. O texto de cada ata deverá ocupar totalmente uma página. No caso do 

texto da ata, por si só, não completar a página até a sua última linha, a(s) linha (s) restantes (s), logo após a 

assinatura do secretário, deverá(ão) ser inutilizada(s) com o uso do caracter hífen (‘-‘), repetido em 

sequência, sem espaços vazios.  

 

REDAÇÃO: INÍCIO DA ATA: A ata deverá sempre iniciar-se com o seguinte texto já sugerido acima. O 

TÉRMINO DA ATA deve seguir a orientação já dada. “DESTAQUE DE TEXTOS:O texto com o conteúdo 

propriamente dito da ata deverá ser, sempre que possível, dividido em itens bem definidos, desta feita 

permitindo uma melhor utilização dos recursos de formatação de caracter (maiúsculas, negrito, itálico e 

sublinhado) para destaque dos assuntos mais importantes, permitindo uma rápida pesquisa posterior de 

informações no texto.  

 

REGRAS GERAIS: Os nomes mencionados na ata deverão sempre constar completos na primeira vez em 

que são citados. Posteriormente poder-se-á utilizar apenas o nome próprio, ou uma redução que permitia 

identificação única. Os numerais poderão ser representados na forma de algarismos. No caso de valores 

monetários, que sejam de relevante importância, é conveniente completar a representação por algarismos 

com o valor expresso por extenso. As abreviaturas consagradas podem ser usadas. Quando se tratar de 

inclusão de membros, deverão ser mencionados a qualificação civil da pessoa ou a referência do nº da ficha 

de membro, pois é importante conter os seguintes dados: Modo da recepção; Nome Completo; Sexo; 

Filiação; Naturalidade; Nacionalidade; Data de Nascimento; Profissão; Estado Civil; Endereço Completo; 

Número do Membro conforme Rol de Membros. O número do membro deverá ser informado logo após o 

nome, entre parênteses, em destaque (negrito). 
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RESUMO ANOTAÇÕES E OBSERVAÇÕES: O uso de resumo, anotações e observações é obrigatório, 

uma vez que completam e/ou facilitam a recuperação de informações da ata, substituindo as anotações 

marginais na lavratura manual de atas. Para esse fim, deve-se utilizar o recurso NOTAS DE RODAPÉ 

(footnotes), presente em todos os softwares de processamento de texto da atualidade. AS NOTAS DE 

RODAPÉ: 1. Deverão ser referenciadas no texto por número sequenciais, iniciando em 1 em cada ata, mas 

em tamanho um pouco menor (de 2 a 2,5mm), como por exemplo ARIAL 10, TIMES NEW ROMAN 10, 

etc; 2. Deverão ser separadas do corpo da ata por um traço contínuo, com aproximadamente 10 cm de 

extensão (ou seja, não deverá estender-se por toda a largura da página). 3. Esse recurso, quando bem 

utilizado, permitirá uma busca rápida de quaisquer informações que se deseje obter que esteja contida na ata. 

4. As seguintes notas deverão sempre existir na ata: a) Número da ata, data e hora de início de reunião. b) 

presentes (se tem uma lista); c) ausentes (se for importante); d) Leitura e aprovação de atas; e) Chamadas aos 

assuntos discutidos na reunião, com referências resumidas; hora de término da reunião; data e assinaturas. 

 

DIVISÕES DO TEXTO DA ATA: As seguintes divisões do texto da ata são sugeridas: ASSUNTOS 

INTERNOS: Ata anterior (se ficou assunto pendente); Atividades Realizadas; Atos pastorais; Informações 

da Tesouraria. ASSUNTOS EXTERNOS: correspondências recebidas e assuntos que envolvam terceiros. 

TRANSCRIÇÕES: As transcrições de documentos, tais como Atas da Assembleia, Estatutos, etc...; quando 

necessário, deverão ser feitas obedecendo-se os mesmos critérios para confecção das atas, exceção feita às 

assinaturas, que não deverão constar. NUMERAÇÃO DAS PÁGINAS: Cada página será numerada 

sequencialmente, sendo que a primeira página de cada livro terá o número UM (01). A numeração deverá ser 

informada no canto inferior direito de cada página, sendo que a fonte terá o mesmo tamanho da fonte do 

corpo da ata, e será formatada apenas com NEGRITO. Os termos de abertura e encerramento não serão 

numerados. 

 

ASSINATURAS: Ao final de cada ata, imediatamente após o texto da ata, o secretário deverá assinar a 

mesma, com caneta preta ou azul. Cada página da ata será devidamente rubricada pelo pastor titular da Igreja 

e/ou pelo Secretário, próximo ao número da página. Os termos de encerramento e abertura serão também 

devidamente assinados e rubricados. 

 

 INCLUSÕES: TERMOS DE ABERTURA e ENCERRAMENTO; HISTÓRICO; TERMO DE 

ARQUIVAMENTO e outros: seguir a orientação já fornecida no texto.  

 

ARMAZENAMENTO DAS ATAS: As atas serão armazenadas temporariamente em pastas, sendo cada 

página armazenada em plástico transparente. Ao completar um total de 50 páginas, excluindo-se os termos 

de abertura e encerramento, fica encerrado o LIVRO DE ATAS correspondente. Dever-se-á encadernar as 

páginas, com sistema de grampo fixo ou similar, não sendo permitido a encadernação em espiral, por 

permitir fácil adulteração. Deverá ser confeccionada uma capa para o livro de Atas, a qual deverá conter as 

seguintes informações: LIVRO DE ATAS Nº (número do livro) da Igreja (colocar o nome da igreja). 

Quando for encerrado e encadernado, acrescentará: aberto em (data da abertura), encerrado em (data do 

encerramento). Por último segue o EXEMPLO DE OBSERVAÇÕES: 

____________________ 

1 Ata 000 do dia 25 de março de 1960; 
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2  pastores presentes; 

3  obreiros ausentes; 

4  assuntos da pauta; 

5  assuntos aprovados; 

6  membros recebidos; 

7  membros transferidos; 

8  término da ata. 

 

 

Como já dito, AS ATAS ELETRÔNICAS DEVEM FICAR NUMA PASTA ARQUIVO, COM PLÁSTICO 

TRANSPARENTE, PREFERENCIALMENTE O PLÁSTICO DURO (MAIS RESISTENTE). AS ATAS, 

APÓS COMPLETAR 50 FOLHAS, DEVEM SER ENCADERNADAS. 

 

 

RELATÓRIOS ANUAIS DE ATIVIDADES DIÁRIAS 

 

Para um melhor controle e acompanhamento das atividades ministeriais da igreja e sociais da associação é 

aconselhável que a diretoria crie relatórios padronizados de atividades desenvolvidas durante o ano pelos 

departamentos criados dentro da igreja. Desta forma, por ocasião da AGO no fim do ano, a prestação de 

contas das atividades se torna mais prática e tranquila. A assembleia fica mais rápida, tranquila e alegre. 
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5. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, SOCIAL E TRABALHISTA 
 

5.1 REGISTRO DAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS (Igrejas e ONGs) 

 

O fisco federal tem se preocupado com o enriquecimento ilícito de muitas instituições, bem como de seus 

líderes e associados. As demonstrações contábeis são instrumentos que acompanha passo a passo a evolução 

patrimonial das empresas e, em particular, as associações/igrejas atestando a idoneidade das mesmas. Ex.: 

Imobilizações: construções de templos e aquisição de equipamentos e instrumentos que formam o 

patrimônio (imobilizado) da igreja; 

Muitas igrejas possuem templos edificados sem valor patrimonial por falta de contabilização dos mesmos 

dos gastos e investimentos.  

Numa eventual necessidade financeira não se prova por via documental a existência do bem imobilizado. 

 

Para se constituir uma associação é necessário reunir um grupo de pessoas com um objetivo comum e 

através da elaboração de um estatuto regimental dividido em artigos, elege-se uma diretoria por um período 

pré-determinado, juntamente com a nomeação de um conselho consultivo, fiscal ou de finanças e daí para 

frente registrar junto aos órgãos competentes: 

 

Para que a uma organização religiosa ou associativa se torne personalidade jurídica seguir os passos a lei: 

 

Reunir o grupo de pessoas (irmãos) com objetivos comuns e interessados na fundação da igreja, nomear um 

presidente e um secretário interino da reunião para redigir a ata de fundação. Fazer leitura, discutir e aprovar 

o estatuto, eleger a diretoria e o conselho fiscal, arrolar os nomes e dados dos presentes como membros 

fundadores.  

 

1º Passo – Assembleia de Fundação 

Reunir os interessados em local, dia e hora indicados; 

Elaboração do Esboço do Estatuto Social; 

Elaboração da Ata de Fundação; 

Preparo da lista de associados presentes na reunião. 

 

2º Passo – Registro nos órgãos competentes 

Registro da Ata de Fundação, Estatuto e Lista de Fundadores no cartório próprio; 

 

3º Passo – Cadastro Nacional da Pessoal Jurídica - CNPJ 

Inscrever-se no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ da Receita Federal 

 

4º Passo – Alvará de Localização Municipal 

Utilizando o IPTU tirar o alvará de localização e funcionamento junto à Prefeitura do município em que se 

estabelecerá a igreja; 

 

Importante1: Para o alvará de localização é necessário um consulta prévia antes de iniciar o processo de 

registro para saber se mesma poderá funcionar no local pretendido. 
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Importante 2: Pode-se tentar a isenção de todas os impostos, taxas e contribuições municipais através de 

requerimento próprio.  

 

5º Passo – Cadastro no INSS 
Cadastrar-se no INSS para recolhimento dos encargos previdenciários caso contrate funcionários ou 

remunere autônomo. O CNPJ vale como registro no INSS. 

 

6º Passo – Cadastro nos órgãos de assistência social (Município, Estado e ...)   

Para aqueles que querem ter reconhecimento como “entidade de utilidade pública” e receber os benefícios da 

imunidade, é necessário buscar junto aos órgãos os devidos enquadramentos, quais sejam: Receita Federal, 

Receita Estadual e Prefeitura Municipal e outros órgãos que se fazem necessários. Se aprovada cada 

instância emitirá um diploma permitindo com isto a busca de recursos junto a estes órgãos: Ex.: Fundo 

Cristão para Crianças: Recebe subsidio da prefeitura para manter creches nos locais de baixa renda, com 

isso, recebe imunidade dos encargos previdenciários caso tenham funcionários.  

A partir daqui surgem as obrigações para com as autoridades governamentais, a saber: 

 

5.2 OBRIGAÇÕES SOCIAIS, CIVIS E TRIBUTARIAS 

 

Embora as associações e organizações religiosas exerçam suas atividades sem finalidade lucrativa sendo 

isentas do recolhimento de impostos, todas são obrigadas a prestar contas ao governo, como se fossem uma 

“empresa normal”. Não há distinção da igreja quanto aos deveres jurídicos tais como:  

 

RAIS – Relação Anual de Informações Sociais 

Declaração da RAIS anual no mês de fevereiro de cada ano, tendo ou não funcionários; 

 

DIRF – Declaração de Imposto Retido na Fonte 

Declaração da DIRF no mês de Fevereiro de cada ano de rendimentos pagos a partir de R$6.000,00 (seis mil 

reais) por ano à pessoa física, inclusive o sustento pastoral; 

 

DIPJ – Declaração de Imposto da Pessoa Jurídica 

Declaração de Renda da Pessoa Jurídica no mês de Junho de cada ano (Declaração de Isenção); 

 

PIS – Programa de Integração Social 

Recolhimento do PIS s/Folha de Pagamento equivalente a 1% da Folha de Pagamento de Salários, caso 

tenha funcionário; 

 

Contribuição Sindical 

Contribuição Sindical no mês de janeiro de cada ano, respectivamente; 

 

Contribuição Confederativa 

Contribuição Confederativa no mês de abril de cada ano, respectivamente; 

 

TFL – Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
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Recolhimento da taxa de localização e funcionamento junto à Prefeitura do município estabelecido. (Pode-se 

solicitar a isenção destas taxas); 

 

IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano 

Recolhimento de ITPU junto a Prefeitura que também poderá ser isento na parte do templo, desde que 

requerido; 

 

IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte 

Retenção e recolhimento do Imposto de Renda de funcionários e prestadores de serviço; 

 

A falta de cumprimentos das obrigações acima enseja a instituição em multas que variam de R$200,00 a 

R$2.000,00. 

 

5.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS 

 

5.3.1 CONTRATO DE TRABALHO 

 

As instituições sem fins lucrativos ao admitir um funcionário deve arcar com as obrigações sociais, 

trabalhistas e previdenciárias quando do vínculo empregatício.  

Estas obrigações consiste no preparo de folha de pagamento e emissão das respectivas guias para o devido 

recolhimento.  

São obrigações: 

 

ENCARGOS TRABALHISTAS 

13º Salário 

Férias 

Férias – Adicional de 1/3 

Vale Transporte 

 

ENCARGOS PREVIDENCIARIOS 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social: 8% 

Parte da Empresa: 20% 

Parte de Terceiros: 5,8% 

Seguro de Acidente do Trabalho – SAT: 1% a 3% 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 

 

ENCARGOS SOCIAIS: 
Vale Transporte  

Assistência Medica  

Seguro de Vida. Medicina do Trabalho. 

Alimentação  
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Imposto de Renda Pessoa Física: Calculado e descontado do salário do funcionário e repassado ao fisco 

federal (RFB);  

 

 

5.3.2 MINISTRO DE CONFISSÃO RELIGIOSA (Obreiro) 

O ministro de confissão religiosa não tem vínculo empregatício com a instituição, portanto, não necessitando 

de assinar sua Carteira de Trabalho. Legislação considera o mister de seu chamado e o classifica como 

autônomo, equiparando-o a um profissional liberal. Nesta condição, a igreja fica eximida do desconto de 

INSS e do recolhimento do encargo previdenciário sobre o sustento do mesmo. 

Ao remunerar um ministro a terminologia a ser utilizada é “Prebenda ou Côngrua Pastoral” que fruto do seu 

chamado ministerial. 

 

5.3.2.1 Imposto de Renda Retido na Fonte 

 

Incidirá o IRRF sobre o ganho mensal do ministro calculado na base corrente da tabela do Imposto de 

Renda. A igreja repassará o valor descontado fisco federal através de DARF-Documento de Arrecadação de 

Receitas Federais utilizando o código próprio.  

 

5.3.2.2 INSS – Instituto Nacional do Seguro Social  

 

O ministro recolherá o INSS em guia e código próprios como contribuinte individual a razão de 20% do 

valor integralmente recebido como sustento, observado o limite mensal fixado da tabela do INSS.  

Não há previsão legal para o recolhimento deste valor pela igreja, tendo em vista a ausência de vínculo 

empregatício com os pastores em virtude de seu chamado. 

 

5.3.2.3 – Férias 

Por ser equiparado a autônomo e profissional liberal não há previsão legal para o pagamento de férias mais 

terço ao ministro de confissão religiosa. 

 

5.3.2.4 – 13º Salário  

Por ser equiparado a autônomo e profissional liberal não há previsão legal para o pagamento de 13º Salário 

ao ministro de confissão religiosa. 

 

5.3.2.5 – Da pratica 

Na prática, algumas instituições, adotam o procedimento de pagar as férias e o 13º Salário ao ministro e 

recolher o INSS.  
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6. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
 

6.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRAS  

Prestar contas e com transparência é obrigação de qualquer organização qualquer que seja ela.  

Quando a instituição se preocupa em prestar contas aos seus membros e associados o resultado é a confiança 

na liderança e a satisfação de ver o fruto da sua doação rendendo alegrias e salvando vidas. O doador 

continua disponibilizando verbas para a sua instituição. 

Muitas pessoas se esquecem de que a Igreja ou Associação são personalidades jurídicas e, além de não terem 

controle interno das finanças não prestam contas ao fisco, incorrendo em omissões contumazes: 

Neste momento o contador tem fundamental importância pois, é ele quem vai auxiliar, orientar, direcionar e 

preparar toda a rotina para a devida prestação de contas tanto aos associados, membros da igreja, como 

também aos próprios órgãos; 

No caso de imunidade as associações prestam contas aos órgãos que as diplomaram.  

 

6.2 MOVIMENTO DE CAIXA 

 

Um livro de escrituração demonstrando toda a movimentação financeira de pagamento e recebimento através 

dos documentos. Neste livro são lançados todas as entradas de valores e os desembolsos com despesas e 

investimentos. Inclui, inclusive, movimentação bancária, caso tenha conta. 

Importante lembrar que este livro é obrigatório por lei e nele deve ser lançado também o movimento da 

conta corrente bancária. A RFB estabeleceu multa de R$1.000,00 por caixa não escriturado mensalmente. 

 

6.3 RELATORIOS ESPECIFICOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DA TESOURARIA 
 

Este é um documento resumido que o tesoureiro poderá afixar em um quadro de avisos para que todos os 

associados ou membros da igreja possam acompanhar de perto as finanças a entidade; 

 

6.4 RELATORIOS ESPECIFICOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A INSTITUIÇÃO 
 

Este relatório refere-se a análise efetuada nos documentos e relatórios apresentados pelo tesoureiro e pela 

contabilidade; 
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7. ADMINISTRAÇÃO CONTABIL 
 

7.1 LIVRO DIARIO 

 

O livro diário é o resultado da escrituração contábil e deve ser emitido anualmente em dezembro de cada 

ano, encerrando o exercício fiscal e encadernado com capa dura. O mesmo deverá ser registrado no Cartório 

(Igrejas, ONGs) ou Junta Comercial (empresas). 

Numa eventual fiscalização por parte de qualquer órgão do governo a base de verificação são os lançamentos 

efetuados neste livro que é exigido por lei.  

 

7.2 RAZÃO ANALITICO 

 

Utilizado nas pessoas jurídicas como peça de avaliação dos gastos distribuídos em contas específicas, tais 

como: despesas com: aluguel, telefone, taxas, salários, material de expediente, literatura, etc.; 

 

7.3 DEMONSTRATIVOS CONTABEIS 

 

São demonstrações que acumulam informações resumidamente para tomada de decisão. Com estes relatórios 

podemos saber os resultados operacionais em qualquer período do ano e tomar decisões futuras, fazendo 

comparações, orçamentos, projeções, previsões e planejamentos financeiros e estratégicos; 

 

 

7.3.1 BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO 

 

7.3.2 BALANÇO PATRIMONIAL 

 

O quadro abaixo demonstra um esquema de um Demonstrativo de Balanço Patrimonial Padrão em que se 

observa a disposição das contas por ordem de grandeza e liquidez: 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

ATIVO (Bens e direitos a receber) 
PASSIVO (Obrigações a pagar) 

I. DIREITOS 

 

Caixa/Banco 

Contas a Receber  

 

II. BENS 

 

Moveis e Utensílios 

Maquinas e Equipamentos 

Imóveis 

Terrenos 

Edificações 

Veículos 

 

DIFERIDO 

 

Gastos Futuros 

III. FORNECEDORES 

Compras a prazo a pagar 

 

IV. OBRIGAÇÕES 

 

Encargos Trabalhistas e previdenciários 

Empréstimos a pagar 

Salários a Pagar 

 

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 

 

Empréstimos Bancários 

Financiamentos Diversos 

 

V. PATRIMONIO LIQUIDO 

Capital Social 

Superávit ou déficit do Exercício 

 

 

 

 

CONTAS DE RESULTADO 

DESPESAS RECEITAS 

Administrativas 

Manutenção do Culto e Escola Dominical 

Missões 

Salários e Ordenados 

Encargos Trabalhistas e Previdenciários  

Água, Luz e Telefone 

 

Dízimos e Ofertas 

Ofertas Alçadas 

Ofertas para Construção 

Doações e Subvenções 

Receitas Financeiras 
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7.3.3 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO-DRE 

 

7.3.4 DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS-DOAR 

 

7.3.5 DEMONSTRATIVOS DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO-DMPL 

 

7.3.6 DEMONSTRTATIVO DE FLUXO DE CAIXA-DFC 

 

7.3.7 DEMONSTRATIVOS DE LUCROS (SOBRAS) OU PREJUIZOS ACUMULADOS-DLPA 
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ANEXOS - MODELOS DE RELÁTORIOS FINANCEIROS 
 

 

1.Modelo de Conta Corrente utilizado para movimento de caixa de Janeiro. 

IGREJA   Movimento Financeiro 

     

Conta: 

(Escrever Caixa ou nome do 

Banco) Período:     

DATA HISTORICO ENTRADA SAIDA SALDO 
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2.Modelo de Conta Corrente utilizado para movimento de caixa de Fevereiro 
 

IGREJA   Movimento Financeiro 

     

Conta 

(Escrever Caixa ou nome do 

Banco) Período:     

DATA HISTORICO ENTRADA SAIDA SALDO 
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3.Modelo de Conta Corrente utilizado para movimento de caixa de Março 

 

 

IGREJA BATISTA AGAPE   Movimento Financeiro 

     

Conta 

(Escrever Caixa ou nome do 

Banco) Período:     

DATA HISTORICO ENTRADA SAIDA SALDO 
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IGREJA BATISTA AGAPE   Movimento Financeiro 

     

Conta 

(Escrever Caixa ou nome do 

Banco) Período:     

DATA HISTORICO ENTRADA SAIDA SALDO 
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1.Modelo de relatório financeiro MENSAL resumido – Janeiro/XX  

 

RELATÓRIO FINANCEIRO MÊS/ANO 

IGREJA: JANEIRO/XX 

ENTRADAS (Receitas) VALORES 

101.Dizimos da Sede............................................................. 

 102-Ofertasda Sede........................................................... 

 103-Ofertas para Construção................................................... 

 104-Ofertas Especiais............................................................ 

 105-Dizimo Congregação.......................................................... 

 106-Emprestimos ................................................................. 

 107-Fundo Patrimonial/Rec. Financeiras/Outras Receitas.... 

 108-Reembolso de Empréstimos e Adiantamentos............ 

 Total das Entradas: ...................................................................... 

 SAÍDAS (Despesas) VALORES 

201-Manutenção do Culto e Escola Dominical..................... 

 202-Sustento Pastoral.......................................................... 

 203-Literatura, Periódicos e Jornais..................................... 

 204-Despesas c/ Segurança............................................... 

 205-Água, Energia Elétrica, Telefone, Internet...................... 

 206-Complementos Pastorais (Água/Luz/Despesas c/ Veículos) 

 207-Manutenção de Equipamentos........................................ 

 208-Programas Especiais e Eventos Especiais...................... 

 209-Construção e Reforma..................................................... 

 210-Limpeza e Conservação.................................................. 

 211-Desp. Financeiras............................................................ 

 212-Despesas c/ Congressos................................................ 

 213-Beneficencia e Outras Ajudas......................................... 

 214-Transportes/Locomoções/Combustível........................ 

 215-Despesas c/ Sociedades Internas................................. 

 216-IPTU / Taxas Diversas………....................................... 

 217- Despesas c/ Pessoal (Zeladoria / Mão-de-Obra c/ Construção) 

 218-Despesas c/ Aluguéis.................................................... 

 219- Contabilidade................................................................ 

 Total das Saídas.................................................................... 

 DEMONSTRATIVO/APURAÇÃO DO SALDO VALORES 

Saldo DO MÊS ANTERIOR................................................... 

 Entradas................................................................................. 

 Sub-Total................................................................................ 

 Saídas.................................................................................... 

 Saldo para o MÊS SEGUINTE.............................................. 
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COMPOSIÇÃO DO SALDO VALORES 

Valor em espécie................................................................ 

 Fundo Patrimonial (Aplicações/Poupança).......................... 

 Banco - Saldo final de mês...................................................... 

 Outras Receitas(Créditos a receber)................................... 

 Total.................................................................................. 

         "Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimentos..."Mal. 3:10" 

    

         ____________________________         ____________________________ 

              Tesoureiro                                                  Conselho Fiscal 

     

                                                         Contador   

 

2. Modelo de relatório financeiro MENSAL resumido – Fevereiro/XX  

 

RELATÓRIO FINANCEIRO MÊS/ANO 

IGREJA: FEVEREIRO/XX 

ENTRADAS (Receitas) VALORES 

101.Dizimos da Sede............................................................. 

 102-Ofertasda Sede........................................................... 

 103-Ofertas para Construção................................................... 

 104-Ofertas Especiais............................................................ 

 105-Dizimo Congregação.......................................................... 

 106-Emprestimos ................................................................. 

 107-Fundo Patrimonial/Rec. Financeiras/Outras Receitas.... 

 108-Reembolso de Empréstimos e Adiantamentos............ 

 Total das Entradas: ...................................................................... 

 SAÍDAS (Despesas) VALORES 

201-Manutenção do Culto e Escola Dominical..................... 

 202-Sustento Pastoral.......................................................... 

 203-Literatura, Periódicos e Jornais..................................... 

 204-Despesas c/ Segurança............................................... 

 205-Água, Energia Elétrica, Telefone, Internet...................... 

 206-Complementos Pastorais (Água/Luz/Despesas c/ Veículos) 

 207-Manutenção de Equipamentos........................................ 

 208-Programas Especiais e Eventos Especiais...................... 

 209-Construção e Reforma..................................................... 

 210-Limpeza e Conservação.................................................. 

 211-Desp. Financeiras............................................................ 

 212-Despesas c/ Congressos................................................ 

 213-Beneficencia e Outras Ajudas......................................... 
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214-Transportes/Locomoções/Combustível........................ 

 215-Despesas c/ Sociedades Internas................................. 

 216-IPTU / Taxas Diversas………....................................... 

 217- Despesas c/ Pessoal (Zeladoria / Mão-de-Obra c/ Construção) 

 218-Despesas c/ Aluguéis.................................................... 

 219- Contabilidade................................................................ 

 Total das Saídas.................................................................... 

 DEMONSTRATIVO/APURAÇÃO DO SALDO VALORES 

Saldo DO MÊS ANTERIOR................................................... 

 Entradas................................................................................. 

 Sub-Total................................................................................ 

 Saídas.................................................................................... 

 Saldo para o MÊS SEGUINTE.............................................. 

 COMPOSIÇÃO DO SALDO VALORES 

Valor em espécie................................................................ 

 Fundo Patrimonial (Aplicações/Poupança).......................... 

 Banco - Saldo final de mês...................................................... 

 Outras Receitas(Créditos a receber)................................... 

 Total.................................................................................. 

         "Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimentos..."Mal. 

3:10" 

    

         ____________________________         ____________________________ 

              Tesoureiro                                                  Conselho Fiscal 

     

                                                         Contador   

 

3.Modelo de relatório financeiro MENSAL resumido – Março/XX  

 

RELATÓRIO FINANCEIRO MÊS/ANO 

IGREJA: MARÇO/XX 

ENTRADAS (Receitas) VALORES 

101.Dizimos da Sede............................................................. 

 102-Ofertasda Sede........................................................... 

 103-Ofertas para Construção................................................... 

 104-Ofertas Especiais............................................................ 

 105-Dizimo Congregação.......................................................... 

 106-Emprestimos ................................................................. 

 107-Fundo Patrimonial/Rec. Financeiras/Outras Receitas.... 

 108-Reembolso de Empréstimos e Adiantamentos............ 

 Total das Entradas: ...................................................................... 
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SAÍDAS (Despesas) VALORES 

201-Manutenção do Culto e Escola Dominical..................... 

 202-Sustento Pastoral.......................................................... 

 203-Literatura, Periódicos e Jornais..................................... 

 204-Despesas c/ Segurança............................................... 

 205-Água, Energia Elétrica, Telefone, Internet...................... 

 206-Complementos Pastorais (Água/Luz/Despesas c/ Veículos) 

 207-Manutenção de Equipamentos........................................ 

 208-Programas Especiais e Eventos Especiais...................... 

 209-Construção e Reforma..................................................... 

 210-Limpeza e Conservação.................................................. 

 211-Desp. Financeiras............................................................ 

 212-Despesas c/ Congressos................................................ 

 213-Beneficencia e Outras Ajudas......................................... 

 214-Transportes/Locomoções/Combustível........................ 

 215-Despesas c/ Sociedades Internas................................. 

 216-IPTU / Taxas Diversas………....................................... 

 217- Despesas c/ Pessoal (Zeladoria / Mão-de-Obra c/ Construção) 

 218-Despesas c/ Aluguéis.................................................... 

 219- Contabilidade................................................................ 

 Total das Saídas.................................................................... 

 DEMONSTRATIVO/APURAÇÃO DO SALDO VALORES 

Saldo DO MÊS ANTERIOR................................................... 

 Entradas................................................................................. 

 Sub-Total................................................................................ 

 Saídas.................................................................................... 

 Saldo para o MÊS SEGUINTE.............................................. 

 COMPOSIÇÃO DO SALDO VALORES 

Valor em espécie................................................................ 

 Fundo Patrimonial (Aplicações/Poupança).......................... 

 Banco - Saldo final de mês...................................................... 

 Outras Receitas(Créditos a receber)................................... 

 Total.................................................................................. 

         "Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimentos..."Mal. 

3:10" 

         ____________________________         ____________________________ 

              Tesoureiro                                                  Conselho Fiscal 

     

                                                         Contador   
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4.Modelo de relatório TRIMESTRAL resumido  

 

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRE/ANO 

IGREJA: 

 ENTRADAS (Receitas) VALORES 

101.Dizimos da Sede............................................................. 

 102-Ofertasda Sede........................................................... 

 103-Ofertas para Construção................................................... 

 104-Ofertas Especiais............................................................ 

 105-Dizimo Congregação.......................................................... 

 106-Emprestimos ................................................................. 

 107-Fundo Patrimonial/Rec. Financeiras/Outras Receitas.... 

 108-Reembolso de Empréstimos e Adiantamentos............ 

 Total das Entradas: ...................................................................... 

 SAÍDAS (Despesas) VALORES 

201-Manutenção do Culto e Escola Dominical..................... 

 202-Sustento Pastoral.......................................................... 

 203-Literatura, Periódicos e Jornais..................................... 

 204-Despesas c/ Segurança............................................... 

 205-Água, Energia Elétrica, Telefone, Internet...................... 

 206-Complementos Pastorais (Água/Luz/Despesas c/ Veículos) 

 207-Manutenção de Equipamentos........................................ 

 208-Programas Especiais e Eventos Especiais...................... 

 209-Construção e Reforma..................................................... 

 210-Limpeza e Conservação.................................................. 

 211-Desp. Financeiras............................................................ 

 212-Despesas c/ Congressos................................................ 

 213-Beneficencia e Outras Ajudas......................................... 

 214-Transportes/Locomoções/Combustível........................ 

 215-Despesas c/ Sociedades Internas................................. 

 216-IPTU / Taxas Diversas………....................................... 

 217- Despesas c/ Pessoal (Zeladoria / Mão-de-Obra c/ Construção) 

 218-Despesas c/ Aluguéis.................................................... 

 219- Contabilidade................................................................ 

 Total das Saídas.................................................................... 

 DEMONSTRATIVO/APURAÇÃO DO SALDO VALORES 

Saldo do PERIODO anterior................................................... 

 Entradas................................................................................. 

 Sub-Total................................................................................ 

 Saídas.................................................................................... 

 Saldo para o PERIODO seguinte.............................................. 
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COMPOSIÇÃO DO SALDO VALORES 

Valor em espécie................................................................ 

 Fundo Patrimonial (Aplicações/Poupança).......................... 

 Banco - Saldo final de mês...................................................... 

 Outras Receitas(Créditos a receber)................................... 

 Total.................................................................................. 

         "Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimentos..."Mal. 3:10" 

    

         ____________________________         ____________________________ 

              Tesoureiro                                                  Conselho Fiscal 

                                                          Contador   

 

5.Modelo de relatório de ORÇAMENTO anual estimado e ajustado   

 

INSTITUIÇÃO: ORÇAMENTO ORÇAMENTO 

ORÇAMENTO FINANCEIRO DO ANO DE 

________________ ESTIMADO AJUSTADO 

ENTRADAS (Receitas) VALORES VALORES 

101.Dizimos da Sede....................................................     

102-Ofertasda Sede.....................................................     

103-Ofertas para Construção.......................................     

104-Ofertas Especiais....................................................     

105-Dizimo Congregação................................................     

106-Emprestimos .....................................................     

107-Fundo Patrimonial/Rec. Financeiras/Outras Receitas.     

108-Reembolso de Empréstimos e Adiantamentos.......     

Total das Entradas:................................................. 

  SAÍDAS (Despesas) VALORES VALORES 

201-Manutenção do Culto e Escola Dominical............     

202-Sustento Pastoral...............................................     

203-Literatura, Periódicos e Jornais...........................     

204-Despesas c/ Segurança......................................     

205-Água, Energia Elétrica, Telefone, Internet...........     

206-Complementos Pastorais (Água / Luz / Despesas c/ 

Veículos...)     

207-Manutenção de Equipamentos.............................     

208-Programas Especiais e Eventos Especiais............     

209-Construção e Reforma..............................     

210-Limpeza e Conservação.......................................     

211-Desp. Financeiras.................................................     

212-Despesas c/ Congressos.........................................     
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213-Beneficencia e Outras Ajudas................................     

214-Transportes/Locomoções/Combustível.................     

215-Despesas c/ Sociedades Internas.......................     

216-IPTU / Taxas Diversas………............................     

217- Despesas c/ Pessoal (Zeladoria / Mão-de-Obra c/ 

Construção)     

218-Despesas c/ Aluguéis.............................................     

219- Contabilidade.........................................................     

Total das Saídas............................................................ 

  DEMONSTRATIVO/APURAÇÃO DE SALDO VALORES VALORES 

Saldo DO PERIODO ANTERIOR..........................................     

Entradas........................................................................     

Sub-Total......................................................................     

Saídas..............................................................................     

Saldo para o PERIODO 

SEGUINTE........................................ 

  COMPOSIÇÃO DO SALDO VALORES VALORES 

Valor em espécie.........................................................     

Fundo Patrimonial (Aplicações/Poupança)....................     

Banco - Saldo final de mês...........................................     

Outras Receitas(Créditos a receber).........................     

Total.......................................................................... 

          "Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimentos..."Mal. 3:10" 

                  _________________________                                           ______________________ 

                                   Tesoureiro                                                                   

Conselho Fiscal 

   

                                                                 Diretoria 
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MODELO DE ATA DE FUNDAÇÃO (Fornecido pelo Cartório Jero Oliva) 

 

Ata de fundação, aprovação de estatuto, eleição e posse da diretoria e do conselho fiscal da 

........................................ (nome da entidade) 

 

Aos ............. dias do mês de ........................... de ................ , reuniram-se os abaixo assinados, doravante 

designados fundadores, na rua (avenida) ...................., n.º ...., nesta cidade de Belo Horizonte, MG., com a 

finalidade de fundar uma associação, para fins assistenciais, que se denominará ........................... . Iniciada a 

reunião, foi escolhido para presidi-la o sr. ........................................... . Para secretariá-lo foi indicado o sr. 

................................. . Logo a seguir, o sr. presidente solicitou ao sr. secretário que procedesse à leitura do 

projeto de estatuto, artigo por artigo. Concluída a leitura, foi o mesmo submetido à discussão e posterior 

votação. Ouvidos os presentes, o estatuto foi, então, aprovado por unanimidade. Dando-se prosseguimento 

aos trabalhos, e após sugestão de nomes para comporem os órgãos diretivos, procedeu-se à eleição e posse 

da Diretoria e do Conselho Fiscal, que terão mandato de ........ (...........) anos, com duração até 

..................................................... e que ficaram assim constituídos: Presidente: ...........................................; 

Vice-Presidente: .......................................; Primeiro Secretário: .........................................; Segundo 

Secretário: ...............................; Primeiro Tesoureiro: ..........................................................; Segundo 

Tesoureiro: ........................................... . O Conselho Fiscal: .............................. . Suplentes: 

..................................... . Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião e eu, 

secretário, lavrei a presente ata, que será assinada por todos os presentes, que serão considerados fundadores. 

Belo Horizonte, .............de .................................... de ............. . 

 

(Nomes, assinaturas e individualização dos presentes, que serão considerados fundadores.)  
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CONCLUSÃO DO CURSO 

“Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de 

Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade 

resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os 

magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem 

medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu 

bem. Mas, se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada; 

pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se 

sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. 

É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo 

constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido: a quem tributo, tributo; a quem 

imposto, imposto; a quem respeito, respeito; a quem honra, honra.” 

ROMANOS 13:1-7 

 

 Quando se respeita as regras impostas, e desde que as mesmas não firam um princípio de Deus, 

estamos vivendo de acordo com o que ele mesmo determinou. Por isso devemos não apenas respeitar as 

autoridades constituídas, como também cumprir o que a mesma determina.  

Esperamos que este curso tenha ajudado a conhecer um pouco mais do papel da liderança eclesiástica 

junto às instituições governamentais, e se preparar para viver os valores do reino, sem desrespeitar as regras 

humanas as quais somos também sujeitos. 

Que Deus continue te abençoando!!  

 

 

 

 

OBS: 

É proibida a reprodução total ou parcial desta apostila, sem a permissão por escrito, do Seminário 

Casa de Profetas. 
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