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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A.G.E. PIPBVV - ELEIÇÃO DE OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Por esta causa, te deixei em Creta, para que
pusesses em ordem as coisas restantes, bem
como,
em
cada
cidade,
constituísses
presbíteros, conforme te prescrevi. TITO 1:5

O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana em Vila Velha CONVOCA os membros da
PIPBVV em plena comunhão, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(A.G.E), a realizar-se em primeira convocação no dia 15 de agosto de 2021, às 09h00,
ou em segunda convocação no domingo subsequente, 22 de agosto de 2021, no mesmo
horário, em seu templo localizado à Rua Cabo Aylson Simões – Centro – CEP 2910000
- Vila Velha – ES, para a eleição de 5 (cinco) Presbíteros e 08 (diáconos) diáconos.
Contamos com as orações e presença dos irmãos, para que elejamos oficiais segundo
o coração de Deus, em prol da Sua Igreja e da expansão do Seu Reino, por nosso
intermédio.

Vila Velha, ES – 25 de junho de 2021

Rev. Epaminondas Lopes da Silva
PRESIDENTE DO CONSELHO PIPBVV
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A.G.E. PIPBVV - ELEIÇÃO DE OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ORIENTAÇÕES GERAIS
1) DATA DA A.G.E. PIPBVV:
• 15/08/2021 - 09hs (nove horas), em 1ª Convocação com participação mínima de 1/3 dos
membros residentes na Sede;
• 22/08/2021 - 09hs (nove horas), em 2ª Convocação com qualquer número de membros presentes;
2) FINALIDADE:
• Eleição de 05 (cinco) Presbíteros, sendo 04 (quatro) na Sede e 01 (um) em Ulisses Guimarães;
e, 08 (oito) diáconos sendo 04 (quatro) na sede; 01 na Congregação de Terra Vermelha e 03 (três)
na Congregação de Ulisses Guimarães.
3) METODOLOGIA:
• O processo eleitoral (indicações prévias e a eleição propriamente) será realizado por meio
presencial;
• Os membros comungantes em plena comunhão deverão indicar até 05 (cinco) nomes para
presbíteros e 08 (oito) para diáconos.
• O conselho disponibilizará urna na sede e congregações onde deverão ser depositados as
indicações.
• O conselho examinará aqueles que tiveram o número mínimo de cinco indicações, e apresentará
os aprovados para participarem da eleição de oficiais da PIPBVV.
4) MANDATOS TERMINANDO EM 25/09/2021:
• PRESBÍTEROS: Wesley Vargas Moura e Sergio Shaefer Dias
• DIÁCONOS: Paulo Mendes de Oliveira Lopes
6) INDICAÇÕES PARA CANDIDATOS:
6.1 – CRITÉRIOS PARA INDICAÇÃO DE NOMES:
A pessoa a ser indicada deve, obrigatoriamente:
a) Ser membro da Igreja há mais de um ano, salvo casos excecionais, a juízo do Conselho,
quando se tratar de oficiais vindos de outra Igreja Presbiteriana (Artigo 13 - parágrafo
2º, da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil);
b) Ser maior e civilmente capaz (Artigo 25 - parágrafo 2º, da Constituição da Igreja
Presbiteriana do Brasil);
c) Aceitar integralmente as doutrinas, a disciplina e o governo da Igreja Presbiteriana do
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Brasil (Constituição da Igreja, Código de Disciplina, Princípios de Liturgia, Confissão de Fé
e Catecismos da Igreja Presbiteriana do Brasil);
d) Ser dizimista;
e) Não ser membro e nem ter qualquer vinculação na Maçonaria (conforme Resolução
SCE/IPB 2014 – DOC. 29);
f) Participar integralmente da vida da Igreja local.
6.2 – INSTRUÇÕES GERAIS SOBRE INDICAÇÕES:
a) O Período de Indicações será entre os dias 27/06 a 18/07/21, encerrando-se, portanto,
antes da data da Assembleia propriamente;
b) Somente membros podem fazer indicações;
c) Estas serão feitas e depositadas em urna própria que será disponibilizada na igreja.
d) Será necessário identificar-se, informando seu nome, e o nome do indicado.
e) Não é preciso indicar os Oficiais que estão com mandatos vencidos ou vencendo, pois
desde que se disponham, serão candidatos naturais;
f) Deverão ser indicados até 5 nomes para Presbíteros e até 08 nomes para Diáconos.
7) VOTAÇÃO DOS CANDIDATOS:
• Caberá ao Conselho da Igreja definir a lista final dos candidatos a Presbíteros e Diáconos, de
conformidade com o Estatuto PIPBVV (Art. 7 - § 2º) e Constituição da IPB (Art. 111).
• O membro votante deverá escolher até 05 candidatos a PRESBÍTEROS e, na sequência,
até 08 candidatos a DIÁCONOS.
8) RESULTADO DA ELEIÇÃO:
• Serão considerados eleitos apenas os candidatos que atingirem a maioria dos votos válidos,
levando-se em conta ainda, somente as vagas abertas pelo Conselho. No caso de empate na
última vaga, o mais idoso será considerado eleito.
• Se eleito para presbítero um candidato que esteja no exercício do diaconato, com
consequente vacância na Junta Diaconal, poderá haver aproveitamento de um outro eleito
para diácono que tenha alcançado maioria de votos, mas que não tenha sido enquadrado
inicialmente nas vagas disponíveis para a Junta.
• A divulgação do resultado final da apuração, ou nova convocação de Assembleia no caso de
não obtenção de quórum, se dará no encerramento do culto vespertino (seja no dia da 1ª
convocação ou, se for o caso, da 2ª. convocação).
9) INSTRUÇÃO, ORDENAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS ELEITOS
• Os candidatos serão instruídos em encontros específicos quanto às suas responsabilidades
espirituais, éticas, doutrinárias e ministeriais do ofício na IPB.
• “Só poderá ser ordenado e instalado quem depois de instruído, aceitar a doutrina, o governo e
a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil devendo prometer tributar-lhe honra e obediência
no Senhor, segundo a Palavra de Deus e a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil”
(Artigo 114, da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil).
• “Eleito alguém que aceite o cargo, e, não havendo objeção do Conselho, designará este o
lugar, dia e hora da ordenação e instalação, que serão realizadas perante a Igreja” (Artigo 113,
da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil).
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10) CRONOGRAMA DA A.G.E. PIPBVV 2021
ETAPAS da A.G.E. PIPBVV 2021
• ORIENTAÇÃO Bíblico-Pastoral à Igreja
o PUBLICAÇÃO da Convocação no Boletim da Igreja
o INDICAÇÕES pela Membresia
o Exame dos Candidatos pelo Conselho
o Definição dos Candidatos pelo Conselho
o Divulgação dos Candidatos
o Orientação aos Candidatos
• A.G.E. (1ª. CONVOCAÇÃO) – Quórum mínimo:
• INSTRUÇÃO aos Eleitos
• A.G.E. (2ª. CONVOCAÇÃO) – com qualquer Quórum
• INSTRUÇÃO aos Eleitos
• EXAME dos Eleitos
• ORDENAÇÃO e/ou INVESTIDURA dos Eleitos

DATAS
06/06 a 27/06/20
27/06/21
27/06/21 a 18/7/21
19/07/21 a 08/08/21
08/08/21
08/08/21
08/08/21
1/3 da Sede -15/08/21
21/08/21
22/08/21
28/08/21
29/08/21
A ser marcada em Setembro

Vila Velha, ES – 26 de junho de 2021.

Rev. Epaminondas Lopes da Silva
PRESIDENTE DO CONSELHO PIPBVV

Rua Cabo Ailson Simões, 384 – Centro. Vila Velha-ES Cx. Postal 41 - CEP 29.100-320
Tel: 27 3329-0671 / 3329-7954
CNPJ. 30.961.338.0001-70
e-mail: pipbvv@gmail.com

