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Estatuto Social da Igreja Batista Livre de Ribeirão Preto 

 
Capitulo I 

Da Denominação, Sede, Natureza, Composição e Fins 
 

Art. 1º Com o nome de IGREJA BATISTA LIVRE DE RIBEIRÃO PRETO, organizada ao 10º dia do 
mês de abril de um mil, novecentos e sessenta e quatro, com sede e foro na cidade de Ribeirão 

Preto, estado de São Paulo, passará, por este ato, a denominar-se simplesmente IGREJA, uma 
associação religiosa, filantrópica, por tempo indeterminado, sem fins lucrativos, composta de 
número ilimitado de membros, com sede à rua Maria Adelaide Miranda Paixão, n.º 415, Bairro Jardim 

Macedo, na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. 
 

Art. 2º A IGREJA adota os princípios Batista Livre enunciados no seu “MANUAL DE FÉ DA IGREJA 
BATISTA LIVRE DE RIBEIRÃO PRETO”. 
 

Art. 3º A IGREJA existe com finalidade à celebração de culto a Deus e divulgação do Evangelho de 
Jesus Cristo, com todos os recursos ao seu alcance, conforme expressamente estabelecido nas 

Escrituras Sagradas, a Bíblia, sua única regra de fé e prática, e a ajuda social humanitária conforme 
ensinada nos evangelhos. Sendo também:   
a) Reunir-se regularmente para o culto de adoração a Deus, tendo em sua sede reuniões para 

orações, estudos da Bíblia e pregações do Evangelho de Jesus Cristo; 
b) Proclamar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, por todos os meios ao seu alcance, visando 

a expansão do reino de Deus entre os homens; 

c) Auxiliar na assistência familiar aos seus Membros, e quando possível, aos demais necessitados; 
 

Art. 4º A IGREJA poderá criar ministérios, departamentos, comissões, grupos de trabalho, todos 
compostos por membros desta Igreja, visando o cumprimento de seus objetivos, bem como, 
instituir, constituir e manter instituições educacionais, culturais, filantrópicas e outras que concorram 

para formação moral e religiosas, de acordo com a Bíblia. A IGREJA poderá, também, criar entidade 
beneficente com os recursos desta própria IGREJA.        

 
Art. 5º A IGREJA é autônoma, soberana em suas decisões, não estando sujeita a qualquer entidade 
religiosa congênere, respeitando as leis do país, reconhecendo como única autoridade suprema, 

Jesus Cristo, e para seu governo, em matéria de fé, culto, disciplina e conduta, rege-se unicamente 
pela Bíblia. 
 

Parágrafo único – A IGREJA aceita a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática, 
reconhecendo, porém, como fiel interpretação da Bíblia o “MANUAL DE FÉ DA IGREJA BATISTA 

LIVRE DE RIBEIRÃO PRETO”. 
 

CAPÍTULO II 

Dos Membros, dos seus Direitos e Deveres. 
 

Art. 6º A IGREJA é composta por membros civilmente capazes (pessoas com dezoito anos ou mais), 
por membros relativamente incapazes (os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos, que 
poderão, por meio de emancipação, adquirir capacidade para exercer, pessoalmente, os atos da 

vida civil) e por membros absolutamente incapazes (os menores de dezesseis anos), nos termos da 
legislação civil vigente e que declaram possuir experiência pessoal de regeneração por meio da fé 
em Jesus Cristo, reconhecendo como Salvador e Senhor de suas vidas e que aceitam e submetem-

se, voluntariamente, as Doutrinas Bíblicas ensinadas e as disciplinas aplicadas pela IGREJA, que 
podem ser recebidos das seguintes formas: 
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a) Por batismo Bíblico, mediante pública profissão de fé perante A IGREJA; 

b) Por aclamação em Assembleia Geral, desde que seu testemunho seja conhecido da Igreja. 
c) Por reconciliação, quando for devidamente comprovada cessação da razão que motivou a 

demissão ou a exclusão. 
 
§ 1º Somente será admitido como membro da IGREJA aquele que: 

 
a. Solicitar, por escrito, o seu pedido de ingresso, mediante preenchimento e assinatura de 

formulário “Ficha de Solicitação de Membresia”. 
b. Assinar uma declaração que afirme conhecer e aceitar os termos deste Estatuto, do 

Regimento Interno, “O Manual de Fé e Prática” e os “Os Artigos de Fé” da IGREJA. 

c. O candidato deverá também participar do curso para novos Membros ministrado na IGREJA. 
 

§ 2º O membro não poderá ser representado por procuração, pois sua vinculação com a IGREJA 
obedece aos princípios de fé, além de exigir convicção pessoal e conduta compatível com os ensinos 
extraídos da Bíblia. 

 
§ 3º Serão admitidos como novos membros as pessoas aprovadas em Assembleia Geral. Havendo 
votos contrários, os votantes deverão justificá-los, cabendo à IGREJA, se julgar necessário, deliberar 

em seguida quanto à legitimidade desses votos. 
 

Art. 7º Perderá a condição de membro, devendo em qualquer caso haver decisão definida em 
Assembleia: 
 

a) aquele que solicitar sua demissão ou exclusão; 
b) por demissão ou exclusão feita pela IGREJA por motivo disciplinar ou por ausência não 

justificada; 
c) por falecimento. 
 

Art. 8º A IGREJA não se responsabilizará, independentemente da causa, por qualquer demissão ou 
exclusão de membros de seu rol, uma vez que a IGREJA tem existência distinta da de seus 
respectivos membros. 

 
Art. 9º São passíveis de demissão ou exclusão, por meio de Assembleia realizada pela IGREJA, os 

membros que incorrerem em falta grave, tais como: 
 
a) Desobedecer aos ensinamentos explícitos na Palavra de Deus; 

b) Perturbar a ordem do culto e das demais atividades da IGREJA; 
c) Prejudicar, sob qualquer pretexto, o bom nome da IGREJA; 

d) Contrariar as doutrinas propagadas pela IGREJA; 
e) Desobedecer ao Estatuto, Regimento Interno, Declaração Doutrinária e as deliberações da 

IGREJA decididas em Assembleias; 

f) Proceder na sua vida pública ou particular de maneira contrária aos ensinamentos, a moral, aos 
bons costumes e aos princípios do Evangelho de Jesus Cristo; 

g) Ou outros motivos, a juízo da IGREJA, decididos em Assembleia. 
 
Parágrafo Único – Todo membro passível de demissão ou exclusão terá direito à ampla defesa 

em Assembleia realizada pela IGREJA para estes fins. 
 
Art. 10º São direitos dos membros: 

 
a) Votar e ser votado para ministérios e funções, desde que esteja em plena comunhão com a 

IGREJA e tenha a capacidade civil exigida por Lei; 
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b) Freqüentar a sede e as dependências da IGREJA; 

c) Participar dos cultos, programas e eventos, assim como todas as atividades promovidas pela 
IGREJA que resulte em crescimento da causa de Cristo; 

d) Fazer uso da palavra para propor e expor suas opiniões durante as Assembleias, observando as 
regras parlamentares adotadas pela IGREJA conforme Art. 34º. 

e) Receber assistência espiritual e material, quando necessária, de acordo com as possibilidades da 

IGREJA; 
f) Ser notificado sobre qualquer denúncia ou documento, referente ao membro, que a IGREJA vier 

a receber e que comprometa a sua condição de membro;  
g) Defender-se de qualquer acusação que lhe seja feita perante a Assembleia, consoante o disposto 

no parágrafo único do artigo 9º, deste Estatuto. 

  
Art. 11º São deveres dos membros: 

 
a) Assistir aos cultos regularmente e informar a IGREJA suas possíveis ausências por prazo superior 

a 90 (noventa) dias; 

b) Contribuir regularmente com dízimos e ofertas, visando a disposição de recursos para que a 
IGREJA possa cumprir seus objetivos espirituais e sociais; 

c) Zelar pelo bom nome da IGREJA, divulgando-a e prestigiando-a em todas as suas realizações; 

d) Manter uma vida de devoção particular e familiar, educando os filhos, de acordo com as Sagradas 
Escrituras, buscando a salvação de todos; 

e) Fazer válidas para si e para outros Membros da IGREJA, as normas deste Estatuto, do Regimento 
Interno, e as deliberações tomadas pela IGREJA, em suas Assembleias; 

f) Exercer com zelo e dedicação os ministérios e funções para os quais venha a ser eleito; 

g) Ser correto em suas negociações, fiel em seus compromissos e exemplar nas suas condutas, 
regendo a sua vida segundo os princípios da Palavra de Deus; 

h) Manter a disciplina cristã pessoal e acatar a disciplina da IGREJA, bem como, os princípios bíblicos 
por ela ensinados; 

i) Evitar e combater os vícios de forma geral; 

j) Evitar a participação em demandas judiciais contra irmão na fé, pastores, entidades, instituições 
ou qualquer órgão denominacional, conforme princípios éticos-cristãos dispostos na Palavra de 
Deus, em 1 Coríntios 6.1-11; 

k) Aceitar e observar as doutrinas da IGREJA, conforme preceitua a Declaração Doutrinária por ela 
adotada; 

l) Evitar a detração, difamação, calúnia e a injúria a outras pessoas. 
 
Art. 12º O membro que não cumprir as decisões da IGREJA e agir de forma a violar os preceitos 

deste Estatuto, estará sujeito às seguintes penalidades: 
 

a) Advertência reservada; 
b) Censura pública; 
c) Destituição dos cargos e funções que exerça por eleição ou nomeação da IGREJA; 

d) Demissão ou exclusão do rol de Membros da IGREJA; 
 

Parágrafo único – As penalidades previstas nas alíneas deste artigo não tem caráter progressivo, 
sendo aplicadas a critério da IGREJA, por meio de decisão do Pastor Presidente e do Conselho 
Espiritual da IGREJA, e quando necessário decidido e votado pela Assembleia. 

 
Capitulo III  

Da Assembleia Geral, Diretoria Administrativa e Conselho Fiscal 

 
Art. 13º A IGREJA mantém o poder soberano através do seu Pastor Presidente, tendo a Assembleia 

Geral (corpo de membros) como seu orgão consultor e ratificador, que será composta por Membros 
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civilmente capazes, onde são tratados os assuntos que interessam a sua existência e a sua 

administração. 
 

§ 1º A Assembleia geral será: 
 
a) Ordinária, realizada anualmente, no último trimestre do ano civil; 

b) Extraordinária, quando necessário; 
c) Solenes, para oficialização de batismos, inauguração de templo ou outros edifícios, consagração 

e posse de pastores, etc. 
 
§ 2º As Assembleias Geral Ordinária e Extraordinárias sempre serão convocadas com, no mínimo, 

15 (quinze) dias de antecedência, exceto aquelas previstas nos artigos 27º, 29º e 30º, que 
observarão os prazos ali indicados. 

 
§ 3º As Assembleias geral ordinária e extraordinárias sempre serão realizadas na sede da IGREJA, 
salvo impossibilidade absoluta de utilização da sede, onde, neste caso, outro local será previamente 

designado quando da convocação da Assembleia. 
 
§ 4º Compete às Assembleias – Ordinária e Extraordinárias (composta pelo corpo de membros 

civilmente capazes): 
 

a) Eleger e destituir Pastores; 
b) Eleger os membros da diretoria; 
c) Destituir os membros da diretoria da IGREJA; admitir, demitir ou excluir os membros da IGREJA; 

Apreciar os relatórios periódicos e anuais da Diretoria e demais órgãos administrativos, inclusive 
do Conselho Fiscal; 

d) Tomar outras decisões que envolvam aspectos administrativos, eclesiásticos e doutrinários; 
e) Reformar o Estatuto; 
f) Aprovar ou reformar o Regimento Interno; 

g) Adquirir ou alienar os bens patrimoniais e imóveis; 
h) Dissolver a IGREJA; 
 

§ 5º Nas deliberações a que se referem as alíneas “a”, “e”, “g” e “h” do § 4º, consoante o disposto 
no artigo 59 do Código Civil, devendo esta deliberar, em primeira convocação, com a maioria 

absoluta dos membros civilmente capazes (metade mais um) do rol de membros e, em segunda e 
seguintes convocações, após o decurso de 10 (dez) minutos, com a presença de ao menos 1/3 dos 
membros civilmente capazes do rol de membros, sendo exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) 

dos presentes a Assembleia especialmente convocada para esse fim. 
 

§ 6º Nas deliberações a que se referem as demais alíneas do § 4º, devendo ela deliberar, em 
primeira convocação, com a presença da maioria absoluta (metade mais um) do rol de membros 
civilmente capazes e, em segunda convocação, podendo deliberar com a presença de qualquer 

número de membros, após o decurso de 10 (dez) minutos da primeira convocação, sendo exigido o 
voto concorde pela maioria absoluta (metade mais um) dos presentes à Assembleia Geral,. 

 
§ 7º As Assembleias Gerais Extraordinárias considerar-se-ão legitimamente constituídas quando 
convocadas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, pelo Pastor Presidente da IGREJA, por 

seu substituto, ou ainda, por 1/5 (um quinto) dos membros civilmente capazes desta Igreja, com 
exceções dos artigos 27º, 29º e 30º deste Estatuto, que estipulam prazos diversos para convocação. 
A convocação será feita através de edital afixado no quadro de avisos da IGREJA, através do boletim 

semanal da igreja, de púlpito nas programações por ela promovidas e no site oficial da IGREJA, onde 
constará a pauta de assuntos a serem colocados em votação.  
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Art. 14º A Assembleia Geral realizar-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, no último trimestre, 

em data a ser escolhida pela DIRETORIA ADMINISTRATIVA e realizar-se-á, extraordinariamente, 
quando convocada pelo Pastor Presidente ou seu substituto legal, em acordo com a DIRETORIA 

ADMINISTRATIVA, podendo ocorrer a qualquer momento. 
 
§ 1º A convocação da Assembleia Geral far-se-á na forma deste Estatuto, garantindo a um quinto 

dos Membros da IGREJA o direito de promovê-la, conforme o disposto no artigo 60 do Código Civil. 
 

§ 2º Os mandatos sempre serão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro do ano seguinte ao da 
Assembleia em que se deu a eleição. 
 

Art. 15º A ADMINISTRAÇÃO GERAL da IGREJA será exercida pelo Pastor Presidente, sendo 
auxiliado por DIRETORIA ADMINISTRATIVA eleita e Conselho Fiscal igualmente eleito.  

 
Art. 16º A ADMINISTRAÇÃO ESTATUTÁRIA da IGREJA será exercida pela DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA composta por: 

 
a) Presidente; 
b) 1º Vice-presidente; 

c) 2º Vice-presidente; 
d) 1º Secretário; 

e) 2º Secretário; 
f) 1º Tesoureiro; 
g) 2º Tesoureiro. 

 
§ 1º A DIRETORIA ADMINISTRATIVA é composta por membros civilmente capazes, com mandato 

anual, cujas responsabilidades, além das contidas neste estatuto, são atribuídas pela própria IGREJA. 
 
§ 2º Fica excluída a necessidade de eleição para Presidente, que será sempre o Pastor Titular da 

IGREJA, que permanecerá na função enquanto bem servir, a juízo da IGREJA. 
 
§ 3º Cabe à DIRETORIA ADMINISTRATIVA aprovar previamente e deliberar sobre todas as finanças 

da IGREJA. 
 

§ 4º Nenhum membro da DIRETORIA ADMINISTRATIVA receberá qualquer remuneração pelo 
exercício de suas funções, sob qualquer pretexto. 
 

§ 5º É vedado o exercício da atividade de 1º e 2º Vice Presidente e 1º e 2º Tesoureiro da DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA em qualquer grau de parentesco com o Presidente 
 
Art. 17º A DIRETORIA ADMINISTRATIVA será eleita anualmente em Assembleia Geral convocada 
para esse fim, pelos membros civilmente capazes, mediante indicação e apresentação de nomes 

para os cargos pelo Pastor Presidente da Igreja 
 

Parágrafo Único – O mandato da DIRETORIA ADMINISTRATIVA eleita será de 01 de Janeiro a 31 
de Dezembro do ano seguinte ao da Assembleia em que se deu a eleição. 
 

Art. 18º Compete aos membros da DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 
 
a) Presidente: representar a IGREJA ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente; convocar as 

Assembleias e presidi-las; assinar as atas juntamente com o 1º secretário ou seu substituto 
legal; assinar escrituras de compra e venda, cheques, contratos e documentos de caráter 

jurídico, juntamente com o 1º Tesoureiro ou seu substituto legal, mediante autorização prévia 
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da IGREJA, nos termos desse Estatuto; cumprir e fazer cumprir esse Estatuto, o Regimento 

Interno e as decisões das Assembleias realizadas pela IGREJA. 
b) 1º Vice-presidente: substituir o Presidente no caso de ausências e eventuais impedimentos. 

c) 2º Vice-presidente: substituir o 1º Vice-presidente no caso de ausência e eventuais 
impedimentos. 

d) 1º Secretário: redigir, lavrar e assinar, em livro próprio, as atas das Assembleias Administrativas 

da IGREJA; receber e enviar as correspondências desta Igreja; manter em ordem a 
documentação administrativa desta Igreja; 

e) 2º Secretário: auxiliar o Primeiro Secretário e substituí-lo nas suas ausências e eventuais 
impedimentos. 

f) 1º Tesoureiro: 

(i) assinar cheques, escrituras de compra e venda, contratos e outros documentos de caráter 
jurídico, juntamente com o Presidente ou seu substituto legal; 

(ii) com o 2º Tesoureiro, nos termos deste Estatuto; receber dízimos e ofertas; efetuar 
pagamentos determinados pela Diretoria Administrativa, prestando a esta os respectivos 
relatórios. 

g) 2º Tesoureiro: auxiliar o 1º Tesoureiro e substituí-lo nas suas ausências e eventuais 
impedimentos. 

 

Parágrafo Único – Todas as contas e relatórios financeiros serão submetidos mensalmente ao 
COSELHO FISCAL. 

 
Art. 19º A IGREJA também elegerá anualmente um Conselho Fiscal composto por 5 (cinco) 
membros e 1 (um) suplente, para o exame mensal das contas de sua tesouraria e de entidades a 

ela vinculadas, com capacidade técnica para o desempenho eficaz do trabalho desenvolvido, não 
podendo esses membros exercerem funções na Diretoria Administrativa desta Igreja, enquanto 

pertencerem ao Conselho, não podendo, ainda, serem parentes dos Tesoureiros. 
 
§ 1º Um dos membros do Conselho Fiscal será nomeado o Relator. 

 
§ 2º Nenhum membro do Conselho Fiscal receberá qualquer remuneração pelo exercício de suas 
funções, sob qualquer pretexto. 

 
§ 3º O mandato do Conselho Fiscal será de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro do ano seguinte ao da 

Assembleia em que se deu a eleição. 
 
§ 4º É vedado o exercício da atividade no Conselho Fiscal em qualquer grau de parentesco com os 

1º e 2º Tesoureiros da Diretoria Administrativa. 
 

Art. 20º Para tratar de assuntos que envolvam o Presidente, a Assembleia Administrativa deve ser 
convocada e dirigida pelo 1º vice-presidente. No caso de ausência ou impedimento do 1º Vice- 
Presidente, o 2º Vice-Presidente presidirá a Assembleia Administrativa. 

 
Capitulo IV 

Do Pastor Presidente e Pastores Auxiliares 
 
Art. 21º A IGREJA elegerá, em Assembleia Geral, o seu Pastor Presidente, para atuar como líder e 

guia espiritual dentro das especificações do Novo Testamento, permanecendo como tal, enquanto 
bem servir esta Igreja. 
 

§ 1º É função do Pastor Presidente dirigir a IGREJA, segundo as normas deste Estatuto, 
permanecendo no cargo até que se destitua ou seja destituído. 
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§ 2º O Pastor Presidente deverá exercer o seu ministério com fidelidade doutrinária, recebendo 

prebenda para execução de suas funções pastorais, com base nos princípios na Bíblia Sagrada, não 
sendo remunerado, porém, nas funções administrativas de Presidente, assim como, não são 

remunerados os demais membros da Diretoria. 
 
§ 3º O Pastor Presidente deverá dedicar tempo adequado à oração e preparo de cultos, de forma a 

transmitir claramente as mensagens, biblicamente fundamentadas e teologicamente corretas. 
 

Art. 22º Caberá ao Pastor Presidente: 
 
a) dirigir os atos de culto;  

b) ocupar o púlpito para proferir mensagens; 
c) ministrar a celebração da Ceia do Senhor; 

d) realizar batismos; 
e) ministrar a ordenança de lavar os pés e outras cerimônias; 
f) cuidar das necessidades espirituais dos membros. 

 
Parágrafo Único – Poderá o Pastor Presidente, a seu critério, convidar outros pregadores ou 
pastores para realizar os atos acima dispostos, ou aprovar nomes, eventualmente, indicados por 

membros da IGREJA. 
 

Art. 23º A IGREJA terá quantos PASTOR(ES)(AS) AULIXIAR(ES) que forem necessários para os 
trabalhos, ministérios e outras necessidades da IGREJA, que auxiliarão o Pastor Presidente nos 
trabalhos pastorais da IGREJA. 

 
Parágrafo Único – Os(As) PASTOR(ES)(AS) AUXILIAR(ES) deverá(ão) exercer o(s) seu(s) 

ministério(s) com fidelidade doutrinária, recebendo prebenda para execução de suas funções 
pastorais, com base nos princípios na Bíblia Sagrada, não sendo remunerado, porém, em quaisquer 
outras funções ministeriais e administrativas que porventura venham a exercer. 

 
Capitulo V 

Da Receita e Do Patrimônio 

 
Art. 24º A receita da IGREJA é constituída especialmente por dízimos e ofertas voluntárias de seus 

membros, ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas de fonte digna, sendo aplicada integralmente 
na consecução de suas finalidades, dentro do território nacional e missões internacionais. 
 

§ 1º É vedado à IGREJA receber subvenções dos poderes públicos, salvo para os fins sociais e 
educacionais, previamente aprovados em Assembleia Geral convocada para esse fim. 

 
§ 2º A IGREJA pode proceder a arrecadação de donativos específicos para os fins compatíveis com 
seus objetivos. 

 
Art. 25º O patrimônio da IGREJA é constituído por todos os bens móveis e imóveis existentes ou 

que venham existir, doações e legados, cabendo a esta Igreja o seu domínio, posse e destino, 
podendo ser aplicado somente na consecução de seus fins, no território nacional e missões 
internacionais. 

 
§ 1º Os dízimos e ofertas integram o patrimônio da IGREJA, dos quais não participam seus doadores. 
 

§ 2º Os membros da IGREJA não participam de seu patrimônio, sob qualquer condição. 
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Art. 26º O patrimônio da IGREJA só pode ser gravado ou alienado com ônus, após prévia e expressa 

autorização desta Igreja, em Assembleia Geral, nos termos deste Estatuto. 
 

Art. 27º Os bens imóveis da IGREJA só poderão ser objetos de alienação após processo licitatório 
e aprovação em Assembleia Geral, com quórum superior a 2/3 (dois terços) do rol de membros 
civilmente capazes desta Igreja. A Assembleia para estes fins será convocada com 21 (vinte-um) 

dias de antecedência.   
 

Capitulo VI 
Das Disposições Gerais 

 

Art. 28º A IGREJA poderá ser dissolvida por inexistência de membros, falta de condições 
financeiras, inviabilidade administrativa ou impossibilidade de cumprir com os fins estabelecido neste 

Estatuto. 
 
Art. 29º A IGREJA só poderá ser dissolvida pela unanimidade de votos apurados, na presença 

mínima de 80% (oitenta por cento) do rol de membros civilmente capazes, convocados, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para a Assembleia Geral. O seu patrimônio remanescente 
passará à Segunda IGREJA BATISTA LIVRE de Ribeirão Preto/SP, e/ou na sua falta, a outra IGREJA 

da mesma fé e ordem, conforme determinada pela Assembleia. 
 

Parágrafo Único -  Os bens tratados neste artigo só serão arrecadados pelo destinatário após a 
completa dissolução da IGREJA. 
 

Art. 30º Em caso de cisão por motivo de ordem doutrinária, o patrimônio da IGREJA, ficará com o 
grupo que, independentemente do seu número, permanecer fiel às doutrinas da Igreja, nos termos 

deste Estatuto, ou seja, “O Manual de Fé e Prática” e os “Os Artigos de Fé” da IGREJA. 
 
§ 1º Um comitê composto por no mínimo 3 (três) pastores Membros do Conselho de Pastores de 

Ribeirão Preto será formado para julgarem o caso em disputa. 
 
§ 2º Caberá ao comitê formado nos termos disciplinados no parágrafo anterior atuarem como um 

Concílio Arbitral.  
 

§ 3º A formação do Concílio Arbitral deverá ser através de Assembleia Geral Extraordinária 
convocada para este único fim, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, podendo ser convocada 
por, no mínimo, 1/3 do número de Membros do rol de membros, civilmente capazes, da IGREJA 

BATISTA LIVRE, devendo esta deliberar, em primeira convocação, com a presença da maioria 
absoluta (metade mais um) do rol de membros civilmente capazes e, em segunda convocação, 

podendo deliberar com a presença de qualquer número de membros, após o decurso de 10 (dez) 
minutos da primeira convocação, sendo exigido o voto concorde pela maioria absoluta (metade mais 
um) dos presentes. 

 
Art. 31º Os membros da IGREJA terão direitos iguais, mas o Estatuto poderá instituir categorias 

com vantagens especiais, conforme o disposto no artigo 55 do Código Civil. 
 
Art. 32º A Diretoria e os membros não respondem individualmente, nem mesmo subsidiariamente, 

pelas obrigações contraídas pela IGREJA, não tendo qualquer direito sob seu patrimônio e receita, 
assim como, esta Igreja não responde por qualquer obrigação de seus Membros. 
 

Art. 33º Qualquer membro da IGREJA e Lideranças diversas, inclusive os Pastores, que se destituir 
ou seja destituído, independentemente do tempo de serviço prestado, não poderão exigir qualquer 
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direito, em razão do caráter espiritual dos serviços prestados no amor e na fé, cabendo, entretanto, 

prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários, quando solicitados pela IGREJA. 
 

Parágrafo Único – Este artigo é irreformável e irrevogável em eventual reforma estatutária. 
 
Art. 34º As regras parlamentares adotadas pela IGREJA estão descritas no documento “REGRAS 

PARLAMENTARES ADOTADOS PELA IGREJA BATISTA LIVRE DE RIBEIRÃO PRETO”. 
 

Art. 35º A IGREJA poderá ter Regimento Interno, aprovado em Assembleia Geral, cujos termos não 
poderão contrariar este Estatuto, na regulamentação de todos os seus ministérios e seu 
funcionamento. 

 
Art. 36º Este Estatuto, aprovado por meio de Assembleia Extraordinária realizada em 17 de junho 

de 2018, entrará em vigor após o registro no Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoa Jurídica de Ribeirão Preto/SP, com o objetivo de reformar o anterior, registrado no 
Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica, protocolado, 

registrado e microfilmado sob o número 014436 e averbado a margem do reg. No. 000453 no livro 
A2, em 09 de junho de 2006, podendo ser reformado, exclusivamente, por meio de votação 
favorável, conforme preceitua o artigo 13º § 4º, deste Estatuto, em Assembleia Geral, especialmente 

convocada para este fim, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para “REFORMA DE 
ESTATUTO”.  

 
Parágrafo Único – São irreformáveis e irrevogáveis os artigos 1º, 3º, 27º, 28º, 29º, 30º, 32º, 33º 
e 35º deste Estatuto, referentes à natureza e finalidade da IGREJA. 

 
 

Ribeirão Preto, 17 de junho de 2018. 
 

 

 
 

 

John Dudley Poole  Daniel Cézar de Oliveira 
Presidente   1º Secretário 

 
 
 

 
 

Mario Nelson Rondon Perez Junior 

Advogado – OAB/SP 108.429 


