
CAPÍTULO I 
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINS e PRAZO 

Art. 1º - Da Denominação - A IGREJA BATISTA DA PAZ DE CUIABÁ, doravante designada pela siglaIBPAZ, 
fundada em 12 de junho de 1999, na forma da legislação civil brasileira é uma Associação Religiosa de Direito 
Privado e Sem Fins Lucrativos, com fulcro na CF, art. 5º, incisos VI, VII, VII, XVII e XVIII c/c CC, art. 53-61. 

Parágrafo único - Fica expressamente vedado a qualquer outra pessoa jurídica a registrar-se com o nome 
IGREJA BATISTA DA PAZ DE CUIABÁ ou de usar a sua sigla IBPAZ. 

Art. 2º - Da Sede e Congregações - A IBPAZ tem sua Sede Nacional situada à Avenida Agrícola Paes de 
Barros, n° 1.658, Bairro Cidade Alta, Cuiabá/MT. 

Art. 3º - Dos Fins a que se Destina a Instituição - A IBPAZ terá por finalidade: 

I - Celebração do culto a Deus. 

II - Seguir como única regra de fé e prática a Bíblia Sagrada. 

III - Proclamar e divulgar em templos, rádio, televisão, jornal, revista e demais meios de comunicação escrita e 
audiovisual, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todas as pessoas, em território nacional e 
internacional, conforme o estabelecido expressamente na Bíblia Sagrada em Mc 16:15. 

IV - Fomentar o estudo das Sagradas Escrituras e educação cristã em todos os graus. 

V - Promover assistência religiosa nas entidades educacionais, de internações e demais outras que aceitem 
livremente esta assistência. 

VI - Promover assistência social aos pobres, enfermos, necessitados, órfãos, viúvas e idosos que estejam 
desamparados. 

Art. 4º - Do Prazo - O Termo Inicial de existência da IBPAZ é o da sua fundação e seu Termo Final será por 
prazo indeterminado, salvo os casos de extinção previstos neste Estatuto. 

  

CAPÍTULO II 
DOS MEMBROS e CATEGORIAS - DIREITOS e DEVERES 

Art. 5º - Membros - Pode ser membro da IBPAZ pessoa de qualquer nacionalidade, sexo, idade, cor ou raça, 
que aceite voluntariamente as suas doutrinas, seus costumes e disciplinas e que tenha a Bíblia Sagrada como a 
Palavra de Deus e como único meio de fé e prática e, além disso, esteja convicta de que Jesus Cristo é Filho 
Unigênito de Deus e que morreu pela expiação dos seus pecados, possua uma experiência pessoal de 

regeneração por meio da fé e que seja batizado nas águas por imersão em nome do PAI, do FILHO e 

do ESPÍRITO SANTO. 

Parágrafo Único – Não será aceito e nem poderá permanecer como membro da IBPAZ, pessoa que faça ou 

venha fazer parte de outra Entidade, Instituição Religiosa, Associação ou Grupo que não aceite a Bíblia 
Sagrada como sendo a Palavra de Deus e único meio de fé e prática e que não concorde que Jesus Cristo é 
Filho Unigênito de Deus e que Ele é o Único e Suficiente Salvador e/ou que seja contrária às doutrinas da Bíblia 
Sagrada, tais como Maçonaria, Nova Era, Filosofias Orientais e Esotéricas ou entidades semelhantes a estas. 

Art. 6º - Das Categorias de Membros - O Rol de membros da IBPAZ é composta por: 

I – Membro fundador. 

II – Membro Efetivo. 

§ 1º - São membros fundadores todos os que assinaram a Ata de Fundação da IBPAZ. 

§ 2º - São membros efetivos todos os que foram recebidos, na forma deste Estatuto. 



Art. 7º - Direitos dos Membros - São direitos dos membros: 

I - Assistir aos cultos da IBPAZ; 

II - Auxiliar a IBPAZ nas suas atividades, com o serviço voluntário, no que diz respeito às necessidades da 
mesma. 

III - Participar das Assembléias Gerais ordinárias e extraordinárias da IBPAZ, podendo inclusive votar e ser 
votado nos cargos que sejam colocados à apreciação e eleição, desde que preenchidos os requisitos 
estabelecidos neste Estatuto. 

IV - Dizimar, ofertar e doar. 

Art. 8º - Do Direito de Votar – O membro da IBPAZ para votar deve preencher os seguintes requisitos: 

I – Ser maior de 16 (dezesseis) anos. 

II – Não estar em processo disciplinar. 

Art. 9º - Do Direito de Ser Votado – O membro da IBPAZ para ter direito de participar da Diretoria e do 

Conselho Administrativo, deve preencher os seguintes requisitos: 

I – Ser membro há 02 (dois) anos. 

II – Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos. 

III – Ser assíduo nas atividades da Igreja, tais como: cultos, escola bíblica dominical e reuniões sociais que 
visam a integração da Igreja. 

IV – Possuir maturidade cristã, sendo esta definida como o conhecimento da Bíblia Sagrada e doutrina da 
IBPAZ. 

V – Ter conduta ilibada reconhecida pela Igreja e pela sociedade. 

VI – Ser dizimista e ofertante. 

Parágrafo único – Os Pastores e Presbíteros, mesmo que já ocupem cargo em outro órgão da Igreja, poderão 

compor qualquer outro cargo de forma cumulativa, não sendo permitida esta cumulação de cargos por outros 
membros. 

Art. 10 – Dos Deveres – São deveres dos membros: 

I – Estudar a Bíblia Sagrada. 

II – Respeitar a autoridade da Bíblia Sagrada. 

III – Manter a conduta social, privada e profissional coerente a de um cristão, tanto dentro como fora da IBPAZ, 
a fim de ser um exemplo de vida e de regeneração. 

IV – Respeitar, obedecer e honrar as autoridades eclesiásticas da IBPAZ. 

Art. 11 – Disciplina dos Membros – O membro que praticar atos impróprios para um cristão, contrariando os 
ensinamentos da Bíblia Sagrada, bem como, confrontar-se com a doutrina e os costumes amparados pela 
IBPAZ, será disciplinado. 

Art. 12 – Dos deveres quanto ao Patrimônio – O membro tem o dever de zelar de todo e qualquer patrimônio 
da IBPAZ, ficando responsável pelo ressarcimento e/ou indenização caso venha a danifica-lo ou extravia-lo. 

Parágrafo único – O membro não terá qualquer direito sobre o patrimônio móvel ou imóvel da IBPAZ ou sobre 
quaisquer direitos, a que título forem, que esta última detiver, sejam eles presentes ou futuros. 



  

CAPÍTULO III 
DA ADMINISTRAÇÃO, DIRETORIA e CONSELHO ADMINISTRATIVO 

Art. 13 - Da Administração - Conforme disposição da Bíblia Sagrada, nosso Senhor Jesus Cristo é a 
autoridade máxima da Igreja e portanto também da IBPAZ. 

§ 1º - Abaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo, a Assembléia Geral se constitui o poder maior da IBPAZ, no 
tocante aos assuntos administrativos, nos quais pode interferir. 

§ 2º - Pelo fato dos membros crerem que a Bíblia é a Palavra de Deus e que ela é a única regra de fé e 
prática, fica a cargo do Pastor Presidente e das autoridades eclesiásticas toda e qualquer questão de cunho 
espiritual-doutrinário e ministerial. 

Art. 14 - Da Composição Administrativa - São órgãos de direção da IBPAZ: 

I - Assembléia Geral. 

II - Diretoria. 

III - Conselho Administrativo. 

  

Seção I 
Da Assembléia Geral 

Art. 15 - A Assembléia Geral é o órgão administrativo soberano da IBPAZ. A Assembléia Geral reunir-se-á uma 
vez por ano e extraordinariamente quantas vezes forem necessárias para análise de questões de interesse da 
Igreja. A convocação deverá ser feita com pelo menos 48:00 (quarenta e oito) horas de antecedência, do próprio 
púlpito da Igreja ou pelo seu informativo oficial e fixação da convocação no mural da Igreja. 

§ 1º - Devem constar na convocação a pauta, horário e local da realização da Assembléia Geral. 

§ 2º - São questões administrativas todas aquelas meramente funcionais e operacionais e que não tenham 
cunho Espiritual-doutrinário e Ministerial. Ficam ressalvadas as exceções expressamente previstas neste 
Estatuto e no Regimento Interno. 

Art. 16 - Da Competência da Assembléia Geral - É da competência da Assembléia Geral Ordinária: 

I - Eleger, empossar e dispensar o Pastor Presidente. 

II - Eleger e empossar a cada 02 (dois) anos, no mês de dezembro, os membros que irão compor o Conselho 
Administrativo. 

III – Dissolver a IBPAZ. 

IV – Aprovar as contas, balanços e relatórios mensais e anuais apresentados, podendo se fazer representada 
pelo Conselho Administrativo. 

V - Aprovar e reformar total ou parcialmente o Estatuto podendo atribuir ao Conselho Administrativo, em caráter 
não definitivo tal função. 

                               Parágrafo único - As decisões da Assembléia Geral serão tomadas sempre pela maioria 
simples de votos dos membros que estiverem presentes às sessões, mas para as deliberações a que se 
referem as alíneas "I", "II", “III” e "V" é exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à 
assembléia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem 
a maioria dos seus membros que tenha a capacidade de votar e ser votado. 

Art. 17 - A Assembléia Geral Extraordinária tem competência sobre todos os assuntos elencados no artigo 
anterior e qualquer outro que por ventura venha a surgir e que seja referente às questões administrativas e que 



não tenham sido apresentadas à Assembléia Geral Ordinária e tenham caráter de urgência e de necessidade 
para que os interesses da IBPAZ sejam alcançados. 

  

Seção II 
Da Diretoria 

Art 18 - Da Diretoria - A Diretoria da IBPAZ é composta por 6 (seis) membros em comunhão com a Igreja, 
escolhidos pelo Presidente, na forma deste Estatuto, exceto o cargo de Vice-Presidente, na conformidade 
do disposto no Artigo 20. A composição da Diretoria é a seguinte: 

I - Presidente. 

II - Vice-Presidente. 

III - Primeiro Secretário. 

IV - Segundo Secretário. 

V - Primeiro Tesoureiro. 

VI - Segundo Tesoureiro. 

Art. 19- O quorum para as sessões da Diretoria será de 4 (quatro) membros e as decisões far-se-ão por maioria 
simples. Em caso de empate, caberá ao Pastor Presidente o voto de desempate. 

§ 1 – Nenhuma remuneração será concedida a qualquer dos membros da Diretoria pelo exercício de suas 
funções na Diretoria, uma vez que seus serviços são prestados de forma voluntária, no espírito de amor e fé. 

§ 2º - Ocorrendo vacância de um ou mais cargos da Diretoria, por período superior a 30 (trinta) dias ou quando 
houver saída definitiva, o Pastor Presidente escolherá outro membro da IBPAZ para preencher a vaga ou cargo 
em aberto, ressalvada a exceção contida no artigo 18, “caput”. 

  

Art. 20 - Do Presidente – O Pastor Presidente ocupará o cargo de Presidente na Assembléia Geral, na 
Diretoria, no Conselho Administrativo. 

§ 1º - A exceção prevista no art. 18, "caput", quanto à pessoa do Vice-Presidente da Diretoria se dá pelo fato de 
que caberá ao Conselho Administrativo escolher dentre os membros da IBPAZ, 03 (três) nomes que serão 
apresentados em uma lista ao Pastor Presidente, que por sua vez escolherá um destes nomes para ocupar a 
Vice-Presidência da IBPAZ. 

§ 2º - O Pastor Presidente pode pedir seu afastamento temporário da Diretoria, pelo tempo que lhe convir, 
podendo, contudo, participar das reuniões mesmo estando em afastamento. Não sendo o afastamento 
definitivo, o Pastor Presidente poderá retornar à Presidência da Diretoria independentemente de aviso prévio, 
ou antes, de expirar o tempo de seu afastamento e independente de aceitação ou não da Diretoria, do Conselho 
Administrativo e da própria Assembléia Geral. 

§ 3º - No caso de afastamento definitivo do Presidente este cargo será preenchido pelo vice-presidente. 

  

Art. 21 - Da Competência do Presidente – Compete ao Presidente da Diretoria: 

I – Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto e o Regimento Interno, bem como, as decisões tomadas pela 
Assembléia Geral, Diretoria e Conselho Administrativo. 

II – Tomar decisão sobre a contratação, demissão, remuneração, auxílio financeiro, designação de funções de 
Pastores, Presbíteros, Missionários, Diáconos, Evangelistas, Ministérios Internos e funcionários da IBPAZ. 



III – Delegar a outorga de poderes para a realização de atos civis e jurídicos, mediante procuração ou atas de 
Reuniões da Diretoria. 

IV – Presidir as reuniões da Assembléia Geral e das reuniões da Diretoria e do Conselho Administrativo e 
assinar as respectivas atas. 

V - Convocar Assembléias Extraordinárias e reuniões da IBPAZ, da Diretoria e do Conselho Administrativo. 

VI - Coordenar, acompanhar e intervir no desempenho administrativo, econômico e financeiro da IBPAZ e das 
Congregações, juntamente com o seu Vice-Presidente e/ou 1º Tesoureiro. 

VII - Assinar todos os documentos e ofícios que envolvam responsabilidade, direitos e obrigações da IBPAZ. 

VIII - Comparecer, pessoalmente, ou designar substitutos, aos atos e solenidades em que a IBPAZ deva se 
fazer presente. 

IX - Representar, ativa e passivamente a IBPAZ em Juízo ou fora dele, inclusive nos casos de entrevistas ou 
declarações a veículos de comunicação e órgãos públicos. 

X - Delegar poderes a outros membros da Diretoria e/ou membros, respeitando-se o Estatuto e a organização 
da IBPAZ. 

Art. 22 - Do Vice-Presidente - Compete ao Vice-Presidente assumir as atribuições do Presidente durante a 
ausência do mesmo ou outro eventual impedimento legal deste. 

Art. 23 - Do Primeiro Secretário - Compete ao Primeiro Secretário lavrar e assinar, em livro próprio, as atas 
das assembléias reuniões e todas as atribuições inerentes ao cargo. 

                               Parágrafo único - O Segundo Secretário substituirá o Primeiro Secretário quando este 
estiver ausente ou impedido. 

Art. 24 - Do Primeiro Tesoureiro – Assinar escrituras, cheques, contratos e outros documentos de caráter 
jurídico-patrimonial, juntamente com o Presidente, nos termos deste Estatuto; receber dízimos, ofertas e 
doações; efetuar pagamentos determinados pela Igreja, prestando ao Conselho Administrativo os devidos 
relatórios. 

Parágrafo único - O Segundo Tesoureiro substituirá o Primeiro Tesoureiro quando este estiver ausente ou 
impedido. 

Art. 25 - Do Conselho Administrativo - O Conselho Administrativo é o Órgão de Representação da Assembléia 
Geral da Igreja junto à administração da IBPAZ e é composto por 09 (nove) membros, sendo uma destas vagas 
ocupada pelo Pastor Presidente. 

§ 1º - O Conselho Administrativo, com exceção do Pastor Presidente será eleito e empossado bienalmente no 
mês de dezembro por meio da Assembléia Geral Ordinária. 

§ 2º - Poderá ser membro do Conselho Administrativo, qualquer membro da IBPAZ, em pleno gozo de seus 
direitos e preenchidos os requisitos estabelecidos neste Estatuto, no art. 9º. 

Art. 26 - Da Competência do Conselho Administrativo - Por ser o Conselho Administrativo um Órgão de 
Representatividade dos membros da IBPAZ, é da competência deste órgão: 

I - Assumir caráter convencional quando a pauta for Disciplina de Pastores, Presbitérios, Diáconos, Missionários 
e Evangelistas. 

II - Aprovar as contas, balanços e relatórios mensais e anuais apresentados pela Diretoria da IBPAZ e 
apresentar à Igreja o resumo. 

III - Auxiliar o Pastor Presidente e a Diretoria na administração da Igreja, respeitando sempre as funções 
dispostas neste Estatuto. 

IV - Aprovar compra e venda de imóveis, construção, reformas, gravames de qualquer natureza. 



V - Aprovar ou reformar total ou parcialmente do presente Estatuto de forma prévia para posterior apresentação 
à Assembléia Geral, que caberá dar a sua aprovação definitiva. 

  

CAPÍTULO IV 
DAS CONGREGAÇÕES 

Art. 27 – Da Administração – A administração das Congregações deverá seguir os moldes estabelecidos neste 
Estatuto, Regimento Interno e demais Atos Normativos da IBPAZ SEDE, devendo ainda observar as 
orientações que por ventura esta última venha a lhe dar. 

§ 1º - A responsabilidade da congregação será sempre de um Pastor Auxiliar ou Presbítero que tenha sido 
indicado pelo Pastor Presidente, ficando inteiramente submisso ao mesmo na forma deste Estatuto. 

§ 2º - Os membros da Congregação devem ser relacionados em livro próprio, devendo ser enviada uma 
segunda via ou cópia para a SEDE, a fim de que seja arquivado no rol geral de membros da IBPAZ. 

§ 3º  - A Congregação não poderá praticar qualquer ato de decisão que envolva questões financeiras, 
patrimoniais, administrativas e doutrinárias, estando sempre estas decisões vinculadas à IBPAZ Sede. 

§ 4º  - Uma Congregação poderá deixar de existir por insuficiência de membros e incapacidade de sustentação 
financeira, econômica e administrativa, bem como, por decisão da Diretoria da IBPAZ. 

  

CAPÍTULO V 
DA RECEITA E PATRIMÔNIO 

Art. 28 - Da Receita - A receita da IBPAZ, seja a Sede ou Congregações, será constituída especialmente de 
dízimos, ofertas e doações e será aplicada na consecução de seus fins em todo território nacional nos moldes 
deste Estatuto, do seu Regimento Interno e demais Atos Normativos da IBPAZ SEDE. 

§ 1º - Os dízimos, ofertas e doações oriundos das Congregações, integram o patrimônio da IBPAZ SEDE. 

§ 2º - As Congregações poderão receber ajuda de custo da SEDE, sendo que tal decisão caberá ao Conselho 
Administrativo. 

§ 3º - Quando as Congregações estiverem se auto-sustentando, as mesmas após pagarem todas as despesas 
administrativas essenciais, deverão remeter o remanescente de suas Receitas para a SEDE, onde tal quantia 
será depositada numa conta corrente única da IBPAZ SEDE. 

§ 4º - As Congregações deverão apresentar relatórios mensais de sua movimentação financeira e ministerial ao 
Conselho Administrativo. 

Art. 29 - Do Patrimônio - O patrimônio da IBPAZ é constituído, também, de todos os móveis, imóveis, 
semoventes e direitos sobre coisas existentes ou por existir, seja por meio de compra e venda, doações e 
legados ou qualquer ato jurídico de transmissão de direitos, incluindo aqueles que estejam na sua SEDE e nas 
suas Congregações, cabendo à IBPAZ SEDE o seu domínio, posse e gozo, e só poderão ser aplicados na 
consecução de seus fins. 

§ 1º - O patrimônio da IBPAZ só poderá ser alienado ou gravado com ônus com a prévia e expressa autorização 
do Conselho Administrativo, respeitando-se sempre o poder geral da Assembléia. 

§ 2º - A IBPAZ só responderá com seus bens pelos compromissos assumidos na forma disposta neste Estatuto. 

§ 3º - Em caso de cisão por motivo de ordem doutrinária ou mesmo discordância quanto ao posicionamento 
administrativo, o patrimônio da IBPAZ ficará com os membros que, independentemente do seu número, 
permanecerem fiéis às doutrinas e interesses da IBPAZ nos termos deste Estatuto e do Regimento Interno, não 
cabendo aos que saírem qualquer porcentagem sobre o referido patrimônio. 

  



CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 30 - Das Omissões - Os casos omitidos neste Estatuto serão discutidos e resolvidos, dependendo de cada 
caso, pelos respectivos órgãos administrativos da IBPAZ, na forma estipulada neste Estatuto. 

Art. 31 - Do Regimento Interno e Demais Atos Normativos - A IBPAZ através de sua Diretoria ou quem esta 
indicar, deverá elaborar um Regimento Interno e demais Atos Normativos que serão aplicados não somente à 
IBPAZ SEDE, mas também às Congregações. 

                               Parágrafo único - O Regimento Interno regulamentará toda e qualquer questão inerente à 
doutrina, procedimentos administrativos, ministérios, disciplina dos membros, operacionalização e demais outros 
que visam o bom cumprimento do presente Estatuto. 

Art. 32 - Da Dissolução da IBPAZ – A Assembléia Geral que porventura resolver pela dissolução da IBPAZ, 
resolverá também quanto a que Entidade Filantrópica serão destinados seus bens, depois de solvidos os seus 
compromissos. 

Art. 33 – Este Estatuto com a presente redação, foi devidamente apresentado à Assembléia Geral 
Extraordinária devidamente convocada, onde o mesmo também foi lido e aprovado, estando em conformidade 
com a legislação vigente do País e entra em vigor nesta data, ressalvados o direito adquirido, a coisa julgada e 
o ato jurídico perfeito. Este Estatuto, revoga o anterior e demais disposições em contrário, mesmo aquelas 
tomadas por Assembléia Geral e é assinado pelo atual Pastor Presidente e pelo 1º Secretário da IBPAZ. 

Cuiabá/MT, 03 de julho de 2005. 

 


