Manual ICEB
IGREJA CRISTÃ EVANGÉLICA DO BRASIL
REGIMENTO DO DEPARTAMENTO MINISTERIAL DA ICEB
CAPITULO 1
DA NATUREZA E FINALIDADE
Art. 1° O Departamento Ministerial da ICEB é um órgão de administração direta, previsto no art. 20, parágrafo único,
item VII do Regimento da ICEB, cujo objetivo é cuidar do seu Ministério Eclesiástico, constituído pelos obreiros
constantes no seu Quadro de Ministros.
Art. 2° O Departamento Ministerial (DM) tem as seguintes finalidades:
I - zelar pelo bem-estar da classe dos Obreiros e fazer o possível para manter sua pureza e unidade;
II - promover Retiros, Encontros e Seminários de âmbito Nacional e Regional visando: a) a elevação do padrão
espiritual dos obreiros e de suas famílias; b) o estreitamento do espírito de companheirismo; c) alcançar maior grau de
comunhão entre seus membros;
III - recomendar aos obreiros literaturas qualificadas que ofereçam maior vantagem ao seu ministério;
IV - zelar pelo cumprimento do Código de Ética do Ministro Cristão Evangélico pelos Obreiros;
V - examinar e montar processos de: Estágio, Ordenação e Jubilação de Obreiros, emitir pareceres sobre eles e
encaminhá-los à MEAN;
VI - emitir parecer sobre processos relativos a obreiros da ICEB que tratem de admissão, transferência, licença,
disciplina, demissão e exclusão e encaminhá-los à MEAN;
VII - convocar a Assembléia dos Pastores da ICEB, a fim de estudar assuntos de relevância na área ministerial e/ou
denominacional;
VIII - estudar e executar projetos de melhoria de assistência aos obreiros e familiares;
IX - emitir carteiras de identificação ministerial aos obreiros pertencentes ao Quadro Ministerial da ICEB.
CAPÍTULO 2
DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 3° O Departamento Ministerial será administrado por um diretor nomeado pela MEAN, cujo mandato terá vigência
de 2 (dois) anos.
Art. 4° Compete ao Diretor:
I - convocar e presidir reuniões do Departamento e Assembléia de Pastores;
II - representar o Ministério da ICEB;
III - assinar carteiras de Identidade Ministerial;
IV - administrar o Departamento na consecução de suas finalidades;
V - cumprir as finalidades do Departamento descritas no art. 2°;
VI - receber instruções e atender solicitações da MEAN;
VII - averiguar os seguintes itens:
a) obreiros e famílias carentes de apoio de ordem moral, espiritual, material e financeira;
b) qualquer denúncia que porventura surja contra obreiros;
c) promover a conciliação de problemas entre os obreiros caso apareçam, no que for justo e possível;
d) formular processos sobre assuntos de relevância, sem possibilidade de solução interna e encaminhá-los à MEAN;
Art. 5° O Diretor nomeará, ouvida a MEAR, os Secretários Ministeriais nas Regiões Eclesiásticas, como seus
representantes locais, os quais responderão pelo Departamento Ministerial nas Regiões respectivas.
Capítulo III
Das Atribuições da Assembléia
Art. 6° Compete à Assembléia de Pastores da ICEB:
I - estudar assuntos de interesse do Ministério, do Departamento e dos Obreiros;

II - atender determinações do Concílio Nacional e solicitações da MEAN;
III - atender convocações do Presidente do Departamento Ministerial;
IV - examinar assuntos de ordem doutrinária de interesse denominacional, a pedido da MEAN, e sobre eles opinar;
V - estudar assuntos que dizem respeito a cerimonial ou ritual litúrgico relacionados com os usos, costumes e tradições
da ICEB e outros assuntos julgados pertinentes ao ministério, e sobre eles opinar.
Capítulo IV
Da Disciplina no Ministério Eclesiástico
Art. 7° Todo Obreiro da ICEB está sujeito ao Código de Ética do Ministro Cristão Evangélico e à Diretriz de Ação
Ministerial.
Parágrafo único: O Código de Ética do Ministro Cristão Evangélico e a Diretriz de Ação Ministerial são anexos ao
presente Regimento e a ele se incorporam.
Art. 8° A aplicação da disciplina Eclesiástica visa conduzir o obreiro infrator ao arrependimento, manter o testemunho e
a pureza do Ministério Eclesiástico da ICEB.
Art. 9° Ação disciplinar contra um Obreiro será atendida mediante denúncia escrita devidamente assinada pelo
denunciante e por duas testemunhas, com o nome expresso do acusado e a descrição do fato.
§ 1° A MEAN é a autoridade competente para receber denúncia ou pedido de ação disciplinar contra obreiros da ICEB
e encaminhá-los ao Departamento Ministerial para as devidas averiguações.
§ 2° Assegurar-se-á ao acusado irrestrita liberdade para se defender da acusação, com o direito de receber cópia do
documento acusatório para preparar sua defesa.
§ 3° A disciplina a ser aplicada ao infrator pela MEAN, depois de receber o parecer do D.M., variará de acordo com o
grau de intensidade da infração cometida, podendo ir da simples advertência, à censura particular ou pública,
suspensão das atividades pastorais ministeriais, parciais ou totais, por tempo determinado ou indeterminado, ou até
mesmo à exclusão do Ministério da ICEB.
§ 4° O grau de disciplina a ser aplicada será discernido pela Diretoria do D.M. juntamente com o Secretário Ministerial
da jurisdição do Obreiro, após minucioso exame das evidências do processo.
§ 5° A disciplina será aplicada ao infrator pela MEAN, a partir do parecer do Departamento Ministerial. O Obreiro
disciplinado, julgando-se injustiçado, poderá apelar pelo reexame de seu caso ao Concílio Nacional como instância
final.
§ 6° Caberá à Diretoria sugerir à MEAN se o Obreiro incurso em processo disciplinar deverá ou não aguardar o
veredicto final de seu processo no exercício de suas funções pastorais.
Capítulo V
Disposições Gerais
Art. 10. Este Regimento poderá ser reformado no todo ou em parte, quando se fizer necessário, mas só entrará em
vigor após homologação pela MEAN.
Art. 11. Revogadas disposições em contrário.
Reformado pela MEAN em 31/8/99 para adequar-se à reforma do Regimento da ICEB no XI Concilio Nacional,
realizado nos dias 25 a 28 de fevereiro de 1999, na cidade de Serra Negra SP. Reformado pela MEAN em
____/_____/_____ para adequar-se à Reforma do Regimento da ICEB, realizada nos dias 8 a 11 de fevereiro de 2001.

	
  

