
 

RESOLUÇÃO 007 
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. 

 

Anápolis, 22 de fevereiro de 2000. 

 

Rev. Abimael de Souza 
Presidente da MEAN 

 


