
Resolução N° 001 - MEAN 24.01.82 
 
Assunto: CONDUTA FRENTE A PROBLEMAS SOCIAIS NA ICEB 
 
A MEAN no uso de suas atribuições Estatutária e Regimental e tendo em vista decisão do II 
Concilio Nacional, resolve: 
 
I. Aprovar a seguinte resolução: 
 
Os pastores da ICEB, por delegação do II Concílio Nacional, reunidos em 22 a 24 de janeiro de 
1982 na cidade de São José dos Campos, aprovaram a seguinte RESOLUÇÃO sobre os temas 
abaixo: 
 
1. ABORTO 
 
a) A Igreja Cristã Evangélica do Brasil, se pronuncia de público e oficialmente contra o aborto, 
excetuando os dois casos previstos na atual legislação do País. (Estupro e Perigo de vida para a 
Mãe); 
 
b) Às igrejas filiadas sejam recomendadas a disciplinarem todo e qualquer membro que praticar o 
aborto ou venha a ajudar outrem a fazê-lo; 
 
c) As igrejas filiadas devem fazer ampla divulgação desta resolução, esclarecendo suas razões 
básicas. 
 
2. HOMOSSEXUALISMO 
 
a) A Igreja Cristã Evangélica do Brasil, se pronuncia contrária ao homossexualismo de maneira 
clara, categórica e inflexível; 
b) Determina às igrejas filiadas, não batizar e nem receber à comunhão de seu rol de membros 
pessoas praticantes desta abominação; 
c) Recomenda, no entanto, que as igrejas não desprezem os tais, mas se esforcem para ganhá-los 
para Cristo, salvando-os deste laço passarinheiro. 
 
3. SOCIEDADES SECRETAS 
 
a) A Igreja Cristã Evangélica do Brasil, declara a incompatibilidade doutrinária e ética da 
maçonaria com o Evangelho, ainda que respeitando a filosofia sócio cultural filantrópica da 
referida organização secreta; 
b) Recomenda às igrejas a evitarem ter em seu rol de membros, pessoas compromissadas com tal 
organização; 
c) Os membros das igrejas já compromissados com a maçonaria sejam aconselhados 
pastoralmente, a deixarem suas lojas, tendo em vista o seu compromisso único com o Senhor 
Jesus; 
d) Os obreiros que já pertencem à referida organização sejam aconselhados a se desativarem dela 
por causa da declaração oficial de incompatibilidade constante no item a; 
e) Reconhece, oficialmente, que o problema da maçonaria no meio evangélico é de caráter 
essencialmente espiritual e, por isso mesmo, tem prejudicado a unidade denominacional. 
 
4. DIVÓRCIO 
 



a) A Igreja não deve negar os privilégios do Batismo e da Ceia do Senhor às pessoas que vierem 
aceitar a Cristo na situação de divorciado; 
b) Que a igreja estude cada caso, em particular, no espírito de integrar as pessoas no Corpo de 
Cristo; 
c) Que outros motivos, exceto a infidelidade conjugal, sejam desaconselhados pela igreja como 
justificativa para o Divórcio; 
d) Que seja respeitada na íntegra, a Lei do País no que se refere ao tempo para o novo casamento; 
e) Que, à luz de I Timóteo 3, Tito 1:5-9, textos que estabelecem padrões para a liderança espiritual 
da igreja, seja evitado que homens envolvidos em problema de divórcio, ocupem o presbiterato e 
diaconato; 
f) Que, à luz dos mesmos textos, e mais II Cor. 6:1-7:1 e I Tim. 4:12, a ICEB não admita em seu 
quadro de obreiros, homens divorciados que contraírem novas núpcias. 
 
II. Revogadas disposições em contrário. 
 
 
Rev. João Arantes Costa 
Presidente da MEAN 
 
 
 
Resolução N° 002 - MEAN 08.08.87 
 
Assunto: SUCESSÃO PASTORAL 
 
 
A MEAN no uso de suas atribuições Estatutária e Regimental, resolve: 
 
 
1. Em toda e qualquer sucessão pastoral em igreja da ICEB, a MEAR da jurisdição deverá cuidar 
para que os candidatos a serem apresentados à Assembléia de eleição da Igreja, estejam em plena 
regularidade junto ao Departamento Ministerial, mediante consulta prévia ao DM; 
 
2. Na cerimônia de posse do novo pastor, deverá obrigatoriamente ser-lhe entregue Certificado de 
Posse no pastorado da Igreja. O referido Certificado será emitida em três vias, sendo uma para o 
empossando, outra para a secretaria da Igreja e outra remetida para os arquivos da Igreja na 
MEAN e será solicitado à Secretaria da MEAN, pelo presidente da MEAR, com antecedência 
necessária à sua emissão e envio a tempo da cerimônia de posse; 
 
3. A não obediência destes preceitos implicará em responsabilidade pessoal do Presidente da 
MEAR junto à MEAN, estando o mesmo sujeito a sanções; 
 
4. O ministro da ICEB ao assumir o pastorado em igreja filiada estará sob comissão da ICEB e 
sujeito à sua autoridade. 
 
5. Revogadas disposições contrárias 
 
 
Rev. Abrão Rosa Lopes 
Presidente da MEAN 
 



 
 
Resolução N° 003 - MEAN 17.11.89 
 
Assunto: AUTORIZAÇÃO PRESBÍTERO MINISTRAR SANTA CEIA 
 
A MEAN, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista decisão do VI 
Concilio Nacional da ICEB, resolve: 
 
 
 
1. O pastor da Igreja local poderá, em casos especiais, autorizar um presbítero de sua igreja 
ministrar a Santa Ceia, no âmbito da jurisdição de sua Igreja; 
 
2. Esta autorização não será definitiva, mas para cada caso específico e temporal. 
 
3. Revogadas disposições em contrário. 
 
 
Rev. João Batista Cavalcante 
Presidente da MEAN 
 
 
 
 
 
Resolução 004 – MEAN 31.08.90 
Assunto: REGULAMENTO DE ESTÁGIO NA ICEB 
A MEAN no uso de suas atribuições, em sua reunião de 31/08/90 aprova o seguinte regulamento 
para a função do Pastor Estagiário, conforme previsto pela alínea II do art. 26 e art. 28 do 
Regimento da ICEB.  Art. 1º  - Será candidato ao estágio o obreiro que preencher os requisitos 
exigidos pelo art. 28 do Regimento da ICEB. Parágrafo Único  - Além da documentação 
acadêmica e eclesiástica do artigo citado no caput, deverá constar no dossiê do interessado um 
laudo de avaliação emitido pelo SETECEB congênere de seu desempenho devocional, social e 
prático ao longo de seu curso. Art. 2º - O estágio deverá ser exercido em igreja filiada a ICEB, 
sobe tutela de um ministro efetivo da ICEB e terá uma duração mínima de 01 (1 ano) e máximo de 
02(2 anos). Parágrafo 1º O tutor eclesiástico será nomeado pelo presidente da MEAN, ouvido o 
presidente da MEAR e deverá aceitar expressamente a função. Parágrafo 2º - O tutor eclesiástico 
deverá cumprir as seguintes obrigações: a) –comparecer ao ato de posse do estagiário e tomar 
posse juntamente; b) – comparecer mensalmente a igreja do tutelado, assistir cultos e participar de 
reuniões da MEAL e Assembléias; c) – ministrar os atos pastorais que a igreja necessitar, exceto a 
Santa Ceia para o qual o estagiário estará autorizando; d) – acompanhar o tutelado em sua vida 
ministerial e pessoal, atuando como orientador e protetor, cuidando para o seu cumprimento do 
Código de Ética do Ministro Cristão Evangélico; e) – apresentar relatporio ao final do estágio 
opinando sobre o desempenho do estagiário que comprove sua vocação ministerial e seu 
ajustamento aos padrões doutrinários, eclesiásticos e administrativos da ICEB, recomendando, 
caso necessário, a prorrogação do estágio; f) – o tutor torna-se perante a MEAN responsável 
eclesiasticamente pelo seu tutelar. Parágrafo 3º O Departamento Ministerial elaborará um manual 
de orientação para o tutor, bem como um formulário de avaliação para o devido preenchimento 
pelo tutor. Art. 3º O estagiário atuará eclesiasticamente autorizado apenas a celebrar a Santa Ceia, 
nenhum outro ato pastoral. Parágrafo Único  poderá no entanto ser remunerado e receber o 



tratamento de “pastor”. Art. 4º A posse do estagiário será em culto solene, após a autorização da 
MEAN, presidido pela MEAR, sem qualquer ato de imposição de mãos. Art. 5º Os casos omissos 
serão resolvidos pela MEAN . 
 
 
Rev. João Batista Cavalcante 
Presidente da MEAN 
 
 
 
Resolução 005 - MEAN 26.06.97 
 
 
Assunto: ENTRADA NO QUADRO DE MINISTROS 
 
 
A MEAN, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista traçar normas que 
regulamentem a recepção de novos membros no Quadro de Ministros da ICEB, 
 
 
RESOLVE: 
 
1 - Nenhum candidato ao Ministério da ICEB, poderá ser eleito e/ou empossado em pastorados de 
igrejas da ICEB, enquanto não tiver sua efetiva regularização no Quadro de Ministros em reunião 
da MEAN, por recomendação do DM. 
 
2 - O ingresso no Quadro de Ministros da ICEB seguirá regulamentação constante no Regimento 
da ICEB. 
 
3 - Incluem-se nestas normas, além dos egressos em cursos teológicos de qualquer nível, os 
ministros oriundos de outras denominações/missões conveniadas ou não com a ICEB. 
 
4 - Em qualquer caso, de consagração ou recepção de ministros já consagrados, as cerimônias 
deverão contar com presença do DM/Regional e será entregue ao interessado na oportunidade um 
certificado específico e uma cópia  do mesmo será arquivada no dossiê do Obreiro na sede do DM 
para fins oficiais e históricos. 
 
5. Os casos pendentes serão incluídos nesta regulamentação. 
 
6. Revogadas disposições em contrário. 
 
 
 
Rev. Luiz César Nunes de Araújo 
Presidente da MEAN 
 
 
 
Resolução N.º 006 – MEAN 12.11.99 
 
Assunto: Estágio para alunos do curso por módulos (CTM) 



Sucessão pastoral 
Acompanhamento pastoral 
 
A MEAN no uso de suas atribuições Estatutária e Regimental resolve: 
 
 
1 - Estágio para alunos do curso por módulos (CTM). A MEAN em sua reunião de 04.11.99, 
resolveu que doravante os convites de estágios para os alunos do curso por módulos deverão ser 
feitos não diretamente aos alunos mas através do SETECEB, tal como acontece nos cursos de 
bacharel em teologia, educação e missiologia. Essa medida visa dar tratamento igual aos alunos do 
SETECEB, além de evitar problemas no relacionamento entre igrejas, alunos e SETECEB. À luz 
dessa decisão fica claro que daqui por diante compete ao SETECEB fazer o encaminhamento dos 
alunos do CTM para estágio nas igrejas. 
 
2 - Sucessão pastoral. Damos ciência às igrejas a respeito da resolução da MEAN em vigor quanto 
à sucessão pastoral, como segue: “em toda e qualquer sucessão pastoral em igreja da ICEB, a 
MEAR da jurisdição deverá cuidar para que os candidatos a serem apresentados à assembléia de 
eleição da igreja, estejam em plena regularidade junto ao Depto Ministerial, mediante consulta 
prévia ao seu diretor”. 
 
3 - Acompanhamento pastoral. Considerando a necessidade de dar apoio aos colegas e ao mesmo 
tempo também requerer a prestação de contas dos (as) obreiros(as), a MEAN solicitou ao Diretor 
do Departamento Ministerial Rev. Gedeão F. de Morais a elaboração de uma proposta visando os 
pontos mencionados. Cada dia fica mais claro para todos nos, a necessidade de fortalecer o 
ministério da ICEB, o que esperamos fazê-lo através da implantação de medidas efetivas de apoio 
aos nossos obreiros (as). 
 
 
 
Rev. Abimael de Souza 
Presidente da MEAN 
 
 
 
 
Resolução Nº 007 – 22.02.2000. 
 
Assunto: IGREJAS EM CÉLULAS – MOVIMENTO G-12 
 
 
A MESA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA NACIONAL, no uso de suas atribuições 
Estatutárias e Regimentais,  considerando: 
 
· que o movimento G 12, amplamente divulgado em algumas regiões, tem suscitado polêmica nas 
igrejas locais e no Ministério da ICEB; 
· que os pastores estão sendo desafiados pelos membros de suas igrejas a tomar uma posição sobre 
o assunto, autorizando-os ou não a participar do movimento; 
· que esse movimento recomenda o rompimento das pessoas com as suas raízes e, por isso, tem 
causado divisões nas igrejas e a evasão de pastores do Quadro de Ministros da ICEB; 
· que a doutrina pregada pelo G 12 fere a nossa Confissão de Fé, especialmente no que diz 
respeito ao batismo no Espírito Santo, à quebra de maldição, à cura interior com base na 



regressão, à transferência de unção de poder, etc.; 
· que a eclesiologia da ICEB não suporta a “Igreja em Células”; 
· que esta Mesa Nacional analisou os fatos relatados por pastores que estiveram em encontros do 
Movimento G 12; 
 
Resolve: 
 
1º) A ICEB rejeita o Movimento G 12, orientando as suas Igrejas e os seus Pastores para que não 
participem, de forma nenhuma, direta ou indiretamente, de quaisquer de seus encontros e 
reuniões; 
 
2º) A ICEB, através das diretorias da MEAN e das MEARs, deve tomar providências junto aos 
seus pastores, igrejas e órgãos denominacionais para que tomem uma posição definitiva no sentido 
de cortar toda e qualquer relação com esse movimento, com autoridade para disciplinar aqueles 
que se manifestarem renitentes; 
 
3º) A ICEB reconhece as vantagens do ministério da igreja local em pequenos grupos (igreja com 
células), método facilitador da comunhão e do evangelismo, especialmente nas grandes cidades, 
onde há dificuldades de se penetrar nos edifícios e condomínios para alcançar as pessoas; 
       - Entende-se por “Igreja com Células” a reunião de pequenos grupos, normalmente nas 
residências, para estudo bíblico, comunhão e oração, como complemento das atividades da Igreja. 
 
4º) A ICEB rejeita o método da “Igreja em Células”, porque descaracteriza a nossa identidade 
eclesiológica e contraria a nossa doutrina; 
- Entende-se por “Igreja em Células” a reunião de pessoas, normalmente nas residências, onde 
ocorrem todos os atos eclesiásticos, em substituição a essas atividades na Igreja, e cujos pontos 
fundamentais de sua doutrina ferem a Confissão de Fé da ICEB. 
 
5º) Que, da mesma forma, as igrejas e pastores devem evitar envolver-se em quaisquer 
movimentos da mesma espécie sem primeiro submetê-los à análise da MEAN; 
 
 
 
Resolução N. 008/MEAN - 26.09.2000 
 
Assunto: Obreiros com problemas de Separação Conjugal 
 
A MEAN no uso de suas atribuições e tendo em vista deliberação do Fórum de Líderes. realizado 
nas dependências do SETECEB nos dias 30/07 e 1 a 2/08 de 2000, 
 
RESOLVE: 
1- Alterar a redação da letra "f" da Resolução N. 001/MEAN de 24.01.82 que passa a ter a 
seguinte redação: 
Os casos de obreiros com problemas conjugais, que se separarem ou divorciarem, independente da 
causa que os levou ao divórcio ou separação, devem ser tratados com imediato afastamento da 
função. Após trabalho de acompanhamento, tendo o obreiro se casado novamente ou não, para que 
haja a sua restauração para o exercício do ministério,  novo processo deve ser montado, o qual só 
poderá  ser iniciado após a constatação de que as causas que ensejaram o divórcio são aquelas 
aceitas no posicionamento denominacional  acerca do divórcio, que são infidelidade conjugal e 
deserção definitiva, ambos os casos em que o obreiro é a vítima. Essa restauração só se dará 
quando o obreiro for considerado pela sua igreja e região (MEAR ou Concílio) como alguém 



irrepreensível, e que atende às qualificações bíblicas para a liderança espiritual. A aprovação final 
dar-se-á por decisão da MEAN em sua reunião plena. 
 
2- Revogadas disposições em contrário. 
 
 
 
 
Rev. Abimael de Souza 
Presidente da MEAN 
 
 
 
 
Resolução N. 009/MEAN - 26.09.2000 
 
Assunto: Ministério de Provisionados 
 
A MEAN no uso de suas atribuições e tendo em vista regulamentar a atuação dos pastores 
provisionados na ICEB 
 
RESOLVE: 
 
I -  Os obreiros provisionados que pertencerem ao Quadro Ministerial da ICEB, serão utilizados 
nos pastorados auxiliares e em implantação de novas igrejas; 
II - O obreiro provisionado que quiser assumir pastorado titular, deverá providenciar 
complementação teológica junto ao SETECEB conforme previsto no artigo 50 do Regimento da 
ICEB. 
III - Os atuais provisionados não serão afetados nos atuais pastorados. 
IV - Revogadas disposições em contrário. 
 
 
 
Rev. Abimael de Souza 
Presidente da MEAN 
 
 
 
 
RESOLUÇÃO Nº 10/MEAN 21.12.06 
Assunto: Criação do CONSELHO DISCIPLINAR DA ICEB. 
·Considerando a grande extensão territorial do Brasil. 
·Considerando a dificuldade do DM em atender prontamente as necessidades de ações 
disciplinares em um só tempo nas dez regiões existentes sendo apenas dois pastores. 
·Considerando o fato de que o mesmo que disciplina é também o que cuida para restauração e cura 
do disciplinado. 
A MEAN resolve criar o CONSELHO DISCIPLINAR DA ICEB com a finalidade de atuar em 
nome da MEAN nas disciplinas de obreiros do Quadro Ministerial. 
Este Conselho será formado pelo Presidente e Secretário Ministerial da MEAR de jurisdição onde 
o caso acontecer mais um membro da diretoria da MEAN indicado pelo Presidente e o Diretor do 
DM da referida Região este sem direito a voto. Sendo que o representante da MEAN será o relator 



do processo. 
Os pedidos de abertura de processos disciplinares devem ser encaminhados para MEAN que 
repassará ao Conselho Disciplinar da ICEB para devida apuração do caso. 
Encerradas as apurações o relatório deverá ser encaminhado a MEAN Plena para\ homologação 
ou não do documento. 
Uma vez finalizado o processo o DM inicia o tratamento do obreiro(a) com base no Código de 
Ética do Ministro. 
 
A presente resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 
Rev. Carlos Eduardo Mello Barbosa 
Presidente da MEAN 
 
 
 
RESOLUÇÃO Nº. 011/MEAN 01.12.07. 
Assunto: LICENÇA DO QUADRO DE MINISTROS PARA ASSUNTOS PARTICULARES. 
Usando de suas prerrogativas, e entendendo a necessidade desta resolução por conta dos últimos 
acontecimentos, a MEAN edita para entrar em vigor nesta data a presente RESOLUÇÃO, visando 
normatizar a liberação de LICENÇA DO QUADRO DE MINISTROS PARA ASSUNTOS 
PARTICULARES. 
A MEAN resolve que: 
1º - O(a) obreiro(a) será considerado licenciado para exercer ministério fora da ICEB, mediante a 
aprovação da MEAN, decidida em reunião ordinária ou extraordinária, conforme prevê o 
Regimento desde que seja para uma instituição ou Denominação reconhecida pela ICEB. 
2º – O(a) obreiro(a) que solicitar a licença do Quadro Ministerial receberá ou não aprovação do 
seu pedido, depois de apurado os fatos recorrentes. No caso de ficar caracterizado desrespeito ao 
Código de Ética Ministerial, o(a) obreiro(a) sofrerá sansão disciplinar. 
3º – A igreja que tiver interesse no ministério de obreiro(a) licenciado(a) do Quadro Ministerial 
deverá previamente solicitar a MEAN, que ouvirá a MEAR a que estava vinculado(a) antes da 
licença, e o Departamento Ministerial para sua deliberação em reunião plena da MEAN. 
 
 
Rev. Carlos Eduardo Mello Barbosa 
Presidente da ICEB 
 
 
 
 


