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EDITAL Nº 01/2016 PARA ELEIÇÃO DE PRESBÍTEROS 

O Conselho de Presbíteros da Igreja Comunitária das Acácias (ICA), doravante Conselho de 

Presbíteros, no uso de suas atribuições e de acordo com o Estatuto da ICA, vem por meio do 

presente edital, estabelecer normas para o processo de eleição de dois (02) novos oficiais, 

considerando a necessidade de aumentar o quadro de presbíteros no Conselho. Por isso, 

cumprindo o dever de orientar a igreja, apresentamos as seguintes instruções: 

1- Somente os membros oficiais da ICA, e que não estejam incursos em processo de 

disciplina eclesiástica, poderão indicar candidatos ao Conselho de Presbíteros para o 

processo de eleição. 

2- Para o ofício de presbítero serão eleitos homens maiores de dezoito anos e civilmente 

capazes, dentre os membros oficiais da igreja, e que não estejam incursos em disciplina, 

conforme o Art. 17 do Estatuto da ICA. 

3- Nenhum membro do Conselho de Presbíteros será remunerado pelo exercício de suas 

funções em qualquer hipótese, ressalvado os casos particulares submetidos à aprovação 

do Conselho, conforme o Estatuto da ICA no Art. 15 Parágrafo Único. 

4- Somente serão aceitos os candidatos que tenham no mínimo três (03) anos de 

convertido e um (01) ano de membro oficial da ICA. 

5- Os candidatos indicados devem estar satisfatoriamente dentro dos compromissos 

assumidos no termo de membresia da ICA. 

6- Só poderão ser indicados e participar do processo de eleição os candidatos que 

participaram e concluíram, de forma satisfatória, o Curso de Formação de Liderança 

(CFL) oferecido pela ICA. 

7- Os candidatos indicados deverão apresentar os seguintes documentos: 

a. Cópias do RG e CPF 

b. Certidão de nascimento ou casamento 

c. Consulta ao SPC 

8- O processo de eleição cumprirá o seguinte cronograma:  

Data Ocorrência 

03/07/2016 a 31/07/2016 Oração pelo processo de eleição 

07/08/2016 a 28/08/2016 Indicação dos candidatos por parte da Igreja 

04/09/2016 a 25/09/2016 
Eleição, ordenação e posse dos candidatos 

eleitos pelo Conselho de Presbíteros. 

 

9- O Conselho de Presbíteros da ICA se reunirá em reunião extraordinária no mês de 

Setembro para avaliação dos candidatos indicados pelos membros da Igreja, onde os 

candidatos serão sabatinados pelos membros do conselho.  



  Igreja Comunitária das Acácias 

BR 408 Km 66, s/n– Jardim Neópolis – Carpina–PE 

CNPJ: 14.360.288/0001-10 

“Coração para Deus, mãos para servir.” 

BR 408 Km 66, s/n– Jardim Neópolis – Carpina/PE 

www.icacacias.org 

10- Só poderá ser ordenado e tomar posse quem, depois de instruído, aceitar a declaração 

de fé, a filosofia ministerial, forma de governo e a disciplina da ICA, devendo a Igreja 

prometer tributar-lhe honra e obediência no Senhor, segundo a Palavra de Deus. 

11- Os candidatos eleitos pelo Conselho de Presbíteros serão ordenados e tomarão posse 

em um culto solene que será marcado pelo próprio Conselho de Presbíteros. 

12- Os casos omissos serão dirimidos pelo Conselho de Presbíteros. 

 

Carpina, 30 de Março de 2016. 

 

 


