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2021
EDITORIAL
“Então, se levantaram os
cabeças de famílias de
Judá e de Benjamim, e os
sacerdotes, e os levitas,
com todos aqueles cujo
espírito Deus despertou,
para subirem a ediﬁcar a
casa do Senhor, a qual
está em Jerusalém.”
(Esdras 1.5)
Amado povo Aicebiano,
Vivenciamos tempos difíceis, os quais nos desaﬁam a
nos unirmos enquanto cabeças de famílias, pastores e
lideranças da denominação. Nossos corações precisam
ser despertados para nos levantarmos e restaurarmos
tudo quanto foi destruído nesses tempos de pandemia,
pelo qual ainda estamos atravessando.
Um novo ano Deus está nos concedendo e com ele
muitas oportunidades para O servirmos cada vez
melhor. Nossas forças, ânimo e propósitos precisam ser
renovados, nosso olhar ﬁrmado cada vez mais no Autor
e Consumador da nossa Fé, Jesus Cristo, nosso
Fundamento!
Porém, mesmo enfrentando diﬁculdades, as mais
diversas, podemos nos alegrar em Cristo Jesus, aquele
que sempre nos conduz em triunfo! Portanto,
GRATIDÃO é o sentimento que não deve faltar em
nossos corações, no decorrer de cada dia, hora, minuto
e segundo, pois o cuidado e o suprimento divino têm
sido notório em todo âmbito denominacional:
congregações, campos missionários, igrejas,
departamentos nacionais e regionais, diretorias
regionais e geral.” Grandes coisas têm feito o Senhor
por nós, por isso estamos alegres e gratos!”
Vários são os motivos pelos quais devemos ser gratos a
Deus, enumeraremos alguns:
•
•
•

Pela harmonia e paz denominacional;
Pelo êxito nas realizações;
Pela culminância, com sucesso, dos projetos;
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•

Pela capacidade em tomarmos decisões conjuntas
que visem o bem da AICEB;
•
Pelo suprimento ﬁnanceiro da AICEB: caixa geral,
•
missões e SCEN, especialmente em 2020.
•
Pelo que temos proposto para 2021, conforme
calendário propagado.
•
Pelo estabelecimento do nosso Tema Geral para
2021: “Restauração” tendo como base, os livros
de Esdras e Neemias.
• Pelo planejamento dos eventos nacionais, já em
andamento, previstos para julho 2021.
Este ano, como é do conhecimento de todos os
aicebianos, teremos o processo eletivo para as
diretorias nacionais, tanto para a Diretoria Geral
quanto para as diretorias dos Departamentos
Nacionais.
Diante do exposto, podemos notar a importância das
orações de todo nosso povo, rogando de Deus o
direcionamento para o processo eletivo e sobretudo
para que a Sua boa e soberana vontade sejam
realizadas, e nossos corações entendam o Seu agir, em
nosso meio.
Desde já, contamos com a representação de todas as
nossas igrejas e campos missionários não apenas nas
convenções, como também nos congressos dos
departamentos de homens, mulheres e jovens.
A Deus sejam a honra, a glória e o louvor!
Sigamos juntos, unidos e dispostos para que
plenamente restaurados façamos a obra do Rei Jesus!
Pela Diretoria Geral da AICEB,
Pr. Reinaldo Miranda!
Oh! que bênção é,
Trabalhar em paz.
No Senhor, em santa união,
No propósito ao seu nome honrar
Pela nossa comunhão.
Une-nos Senhor em torno
Do bendito trono teu
Que unidos possamos te servir,
Até o encontro lá no céu.

RESTAURAÇÃO

DECISÕES
1. Lida e Aprovada a Ata anterior.
2. Lido e Apreciado o Relatório Financeiro de outubro,
novembro e dezembro/2020.
3. Ouvido os Relatórios dos Presidentes Regionais.
4. Decidido que a Diretoria Geral da AICEB repasse ao
SCEN, o valor de R$ de 34.000,00 mil reais, tendo em
vista as seguintes melhorias no Campus:
(1.) A recuperação dos pilares de sustentação do
auditório. (2.) A construção de calçadas ao redor do
auditório. (3.) A melhoria da parte elétrica do SCEN.
5. Acatado o parecer da Comissão de Análise dos
Documentos Oﬁcias da AICEB, apresentado por seu
presidente, Pr. Josué Dias Azevedo, o qual solicitou
que a Diretoria Geral estabelecesse e divulgasse a nova
data para o evento. Decidido realizar a CONVENÇÃO
ESTATUINTE, nos dias 29 de outubro a 02 de
novembro do ano em curso.
6. Reaﬁrmada a data da 30ª CONVENÇÃO GERAL
DA AICEB para 28 a 31 de julho de 2021, nas
instalações do SCEN, com o Tema: “É TEMPO DE
RESTAURAÇÃO!”.
7. Deixado a cargo da Comissão de Planejamento da
Convenção, os detalhes restantes quanto à logística da
sua realização.
8. Reconhecido oﬁcialmente o CNPJ da Literatura
Cristã Evangélica, com gratidão em nossos corações.
9.
Decidido retornar o investimento de 1 salário
mínimo para o complemento do que já é repassado pela
Diretoria Geral para a Literatura, até julho 2021.
10. Atendida a solicitação do Diretor do CBA, Pr.
Enoque Cardoso, quanto a um montante de R$
6.000,00 mil reais, para cobrir despesas referentes a
fevereiro e março/21. Decidido que o repasse será feito
em duas parcelas, sendo a 1ª em fevereiro/21 e a 2ª em
março/21.
11. Apresentado o relatório do Departamento DNO
(Departamento Nacional de Obreiros) pelo seu
presidente Pr. José Clóvis Gomes de Lima.
12. Decidido a recriação e manutenção do Site da
AICEB, contratando para isso o Pr. Cicero Hugo
Rodrigues da Cunha, com a renumeração mensal de R$
790,00 reais, por doze meses.
13. Decidido orçar e determinar a execução,
considerando a disponibilidade ﬁnanceira da AICEB, a
montagem com os devidos móveis e equipamentos,
dos seguintes espaços, visando um melhor
funcionamento da sede administrativa da
denominação:
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a) Uma sala de estúdio para a AICEB e suas mídias.
b) Sala de Reuniões da AICEB;
c) Sala presidencial, secretaria e tesouraria
d) Um alojamento para as Lideranças em suas reuniões
periódicas.
e) Cozinha
14. Efetivado oﬁcialmente o contrato de trabalho com a
secretária da AICEB, Maria Rita Cerqueira Louseiro,
para atender em 2 expedientes, com a remuneração de 2
salários mínimos, mais encargos sociais e vale
transporte.

15. Decidido comunicar neste boletim a
data limite para o envio de chapas para
concorrer à Diretoria Geral conforme
N/C Nº 02/04 que trata de Eleição e
Reeleição da Diretoria Geral da AICEB:
29 de março de 2021
16. Marcada a próxima reunião, para os dias 29 e 30 de
março 2021.

HOMOLOGAÇÕES
1. Nomeada como presidente do Departamento
Nacional de Adolescentes (DNA), a irmã Valéria
Aparecida Castro e Silva Santos, a qual receberá uma
subvenção de um salário mínimo, até julho/2021.
Ficando vago o cargo de Secretária até o presente
momento.
2. Nomeado como Presidente do Departamento
Nacional de Homens (DNH), o irmão Marcelo Santos
de Santana. Ficando vago o cargo de Vice-Presidente
até o momento.

OBS: A Realização da 30ª Convenção Geral da AICEB,
estará sujeita a alterações, dependendo dos
protocolos a serem expedidos pelas autoridades
competentes, relativos ao covid 19.

RESTAURAÇÃO

30ª CONVENÇÃO NACIONAL DA AICEB
TEMA: É TEMPO DE RESTAURAÇÃO
DIVISA: Ne 2.18c
DATA: 28 a 31/07/21
LOCAL:
SCEN / SÃO LUÍS-MA
TAXA: R$ 350,00
PRELETOR E CANTOR:
Pr. Paulo César (Logos)

RELATÓRIO FINANCEIRO/ Outubro a Dezembro de 2020
Saldo anterior
Receitas do mês
Despesas do mês
Saldo no mês
Saldo para Novembro
Saldo anterior
Receitas do mês
Despesa do mês
Saldo no mês
Saldo para Janeiro/21

Outubro de 2020
R$ 225.798,22
R$ 98,117,77
R$ 323.915,99
R$ 78.052,11
R$ 20.065,66
R$ 245.863,88
Dezembro de 2020
R$ 252.141,18
R$ 175.091,25
R$ 427.232,43
R$ 103.871,63
R$ 71.219,62
R$ 175.091,25

Novembro de 2020
Saldo anterior
R$ 245.863,88
Receitas do mês
R$ 85.738,46
R$ 331.602,34
Despesas do mês
R$
Saldo no mês
R$
Saldo para Dezembro R$

79.461,16
6.277,30
252.141,18

Contatos da Tesoureira

Ed.C. Maria do Nascimento Silva
Colver (Diná )
couvermaria@gmail.com
Contato: (98) 98865 2453 (OI)

TEMA DENOMINACIONAL 2021

Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil

RESTAURAÇÃO
BASE BÍBLICA: ESDRAS E NEEMIAS
Ne.2.18c
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