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ABRIL / 2021

EDITORIAL
"Com a sabedoria
ediﬁca-se a casa, e
com inteligência ela
se ﬁrma."
(Prov. 24.3)

Amado povo Aicebiano,
Graça e paz.
Considerando a bondade de Deus, em proporcionarnos ricas oportunidades de servi-lo juntos, destacamos
algumas ações, as quais foram predominantes para que
chegássemos até aqui como AICEB:
1. PROPÓSITO: Servir sempre com alegria a todos,
sem distinção, fazendo tudo como ao Senhor e não aos
homens. (Sl.100.1e Col. 3.24).
Dinamizar e interagir tem sido a nossa prática cotidiana
com os membros diretores, com os presidentes
regionais, com os presidentes dos departamentos
nacionais, (DNO, DNM, DNH, DNAM, DNJ, DNA,
DNC), com o Conselho Fiscal, com os órgãos
cooperantes: Seminário Cristão Evangélico do Norte
(SCEN), Literatura Cristã Evangélica, com a Revista
Ebenézer e com a MICEB, grande cooperadora
ﬁnanceira, nos projetos propostos e ﬁnalmente com
todas as igrejas, suas lideranças, membros e
congregados.
A referida interação, sempre teve o objetivo de
canalizar o potencial e as possibilidades de cada
segmento, acreditando nas condições da realização de
um grande trabalho conjunto, prol AICEB, como um
todo!
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2. UNIDADE: A unidade denominacional tem sido e
continuará sendo o foco maior desta gestão,
reconhecendo e levando em consideração o esforço e o
trabalho realizado por todos os líderes que vieram antes
de nós, no sentimento de continuidade, podendo contar
com a participação de todos os segmentos da
denominação para que a AICEB seja uma de fato e de
verdade. Unida na sã doutrina bíblica, institucional e
documental, priorizando sempre o Reino de Cristo,
colocando-o acima da letra fria, para que prevaleça a
prática do amor fraternal, da comunhão, do respeito
mútuo, da ética cristã, da lealdade e do testemunho
cristão, consequentemente do avanço do Evangelho
através da AICEB. Fazendo assim prevalecer as
parcerias e relacionamentos de forma harmoniosa, os
quais nos tem feito chegar até aqui, Unidos e com êxito
para a gloria de Deus Pai.
Deus tem nos direcionado procurar descobrir e
canalizar o potencial da liderança em geral da
denominação, em suas respectivas instâncias
nacionais, regionais e locais.
Em nosso relacionamento com essas lideranças, temos
nos esforçado diligentemente para mantermos um
convívio salutar, sobretudo zelando pela conﬁança,
pelo respeito, pela transparência, isto por priorizarmos
dois aspectos que julgamos ser essenciais para o bom
andamento da denominação:
1. O Aspecto Institucional (documental).
2. O Aspecto Espiritual e Relacional.
1. O ASPECTO INSTITUCIONAL: Reconhecer a
importância da organização, da AICEB, e dos nossos
documentos: (Estatutos, Regimentos, Manuais e suas
respectivas práticas no cumprimento dos mesmos),
bem como a relação da AICEB para com o estado e o
país.

RESTAURAÇÃO

EDITORIAL
2. O ASPECTO ESPIRITUAL E RELACIONAL:
Tem sido contínuo o esforço feito para manter a
unidade espiritual, através do respeito pessoal,
procurando entender as diferenças pessoais, aceitando
a maneira de ser, pensar e agir de cada um, aﬁm de que o
equilíbrio nessas áreas mantivesse sempre o
institucional funcionando como devia. Deus é nossa
testemunha que não temos medido esforços para que
isso aconteça em toda a extensão denominacional.
Diante do exposto acima, podemos avaliar
positivamente todos os ideais que sempre desejávamos
para nossa querida AICEB, a qual tem se constituído
como a grande igreja, pastoreada por nós com amor,
dedicação e contínua oração na dependência do
Senhor.
Podemos aﬁrmar categoricamente que:
1. Desfrutamos de um clima de paz e harmonia
denominacional.
2. Todos os seguimentos da AICEB trabalham de forma
harmônica e cooperante entre si.
3. Os planos e projetos idealizados avançam
gradativamente.
4. O SCEN, nossa casa de formação de Obreiros para a
seara do Mestre, funciona de forma promissora e
notadamente organizada e suprida.
5. Existe um bom e funcional relacionamento entre a
Diretoria Geral da AICEB e a Diretoria Executiva do
SCEN.
6. A MICEB, acreditando nos ideais, planos e ações da
AICEB e do SCEN, tem cooperado generosamente
com nossa casa de profetas e demais projetos da
denominação, especialmente no processo de
Nacionalização da MICEB, já em andamento.
7. Nossas regionais e obreiros estão sendo bem
assistidos por seus presidentes.
8. A assistência aos obreiros em necessidades especiais
através do Fundo de Amparo ao obréiro. (DNO)
9. Os Departamentos Nacionais procurando sempre
atender e suprir as necessidades de seus respectivos
departamentos regionais, mesmo em tempos de
pandemia. Destacando aqui um pedido especial de
o r ação p elo s d ep ar tamen to s de C rianças e
Adolescentes ainda em fase de transição, quanto ás
suas diretorias.
10. A oﬁcialização da Literatura Cristã Evangélica,
através da legalização do seu CNPJ, estruturação
administrativa
e produção das literaturas
denominacionais.

Pág 3

11. O trabalho conjunto e harmonioso dos 11
presidentes regionais bem como dos Presidentes dos
Departamentos Nacionais e órgãos da AICEB junto à
Diretoria Geral, para que os objetivos da denominação
sejam alcançados.
Grandes e desaﬁadores são os propósitos a serem
perseguidos quanto a concretização dos Projetos que
temos para a nossa amada AICEB!
Pouco foi
realizado diante do muito que precisa ser feito, Porém o
nosso desejo e que continuemos unidos, com um só
coração enquanto denominação procurando sempre a
paz e nos empenhando por alcançá-la, como nos ordena
a Palavra de Deus!
Nossa oração é que Deus esteja nos orientando,
enquanto Diretoria Geral, face a presente situação que
enfrentamos, uma vez que faz-se necessário a
realização da Convenção Geral da AICEB, em julho do
corrente ano, com todas as responsabilidades e
decisões inerentes à ela.
Contudo, baseados no que nos assegura o versículo
inicial, que nos mostra a necessidade da sabedoria para
a ediﬁcação da casa, e da inteligência para que ela se
ﬁrme, conﬁamos na direção e orientação de Deus para a
realização com êxito do nosso conclave maior.
Contamos com vossas incessantes orações!
No amor de Cristo JESUS,

Pr. Reinaldo Miranda
Presidente da AICEB
São Luís, 10 de abril de 2021
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REALIZADA A 2ª REUNIÃO DA DIRETORIA GERAL DA AICEB - 2021
REGIÃO SERTANEJA:
Pr. Luís de Carvalho Velos

DATA: 29 e 30 de Fevereiro de 2021
MODALIDADE: Via meet google

REGIÃO AMAZÔNICA:
Pr. Orlando Correa Lopes Júnior

MEMBROS DA DIRETORIA
PRESENTES:

REGIÃO CENTRAL:
Pr. Wilson Pereira de Brito

PRESIDENTE: Pr. Reinaldo Mouacy Chaves
Miranda
VICE-PRESIDENTE: Pr. Polary da Silva e Silva
1º SECRETÁRIO: Pr. Tomé dos Santos e Anjos
2ª SECRETÁRIA: Educadora Cristã Dilaíde
Sarrazim de França

SEMINÁRIO CRISTÃO EVANGÉLICO DO
NORTE: (SCEN)
Reitor: Pr. Mário Rubens Neves Ribeiro Júnior

2º TESOUREIRO: Pr. Luís Fernando Santos
Oliveira
CONSELHEIROS: Pr. José Clóvis Gomes de Lima
e Pr. Sérgio Luís Rodrigues do Nascimento

REGIÃO NORDESTE:
Pr. Oriosvaldo Costa Ribeiro

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBREIROS:
(DNO) Presidente: Pr. José Clóvis Gomes de Lima
DEPARTAMENTO NACIONAL DE MISSÕES:
(DNM) Presidente: Pr. Paulo Augusto Barbosa

1ª TESOUREIRA: Educadora Cristã Maria do
Nascimento Silva Colver

PRESIDENTES REGIONAIS PRESENTES:
(11 Regiões Eclesiásticas)

DEPARTAMENTOS NACIONAIS:
PRESIDENTES

LITERATURA CRISTÃ EVANGÉLICA: (LCE)
Diretor Geral: Pr. Mário Rubens Neves Ribeiro
Júnior
RELATÓRIOS APRECIADOS:
RELATÓRIO FINANCEIRO:
(Janeiro e Fevereiro/21)

REGIÃO AMAZÔNIA EQUATORIAL:
Pr. Osmar Oliveira Alves

* Discutido e aprovado para análise do
Conselho Fiscal.

REGIÃO CENTRO SUL MARANHENSE:
Pr. Sérgio Luís Rodrigues do Nascimento

* Apreciado o trabalho eﬁciente da primeira
tesoureira.

REGIÃO CARAJÁS:
Pr. Josué Dias Asevedo

* Registrada uma palavra de gratidão do Pr.
Sérgio Luís Rodrigues do Nascimento, pelo
apoio ﬁnanceiro, recebido desta diretoria, por
ocasião do seu acometimento pela COVID 19,

REGIÃO TOCANTINA:
Pr. Jareci Pereira Cabral
REGIÃO MARANHENSE:
Pr. Polary da Silva e Silva
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APRESENTAÇÃO PARA O DEVIDO REGISTRO DAS CHAPAS
PARA A DIRETORIA GERAL DA AICEB: (Julho 2021)
CHAPA DA REGIÃO DIRETORIA GERAL DA AICEB
PRESIDENTE:

Experiência ou qualiﬁcação técnica:

Pr. Reinaldo Moaucy Chaves Miranda

- Atuou como secretario em Igrejas e Regiões na função
de Secretário.

Candidato pertence a Região Centro- Sul Maranhense
Tempo como ministro em Órgão de administração da
AICEB:
- Desde 1983 (39 anos de Ministro)

- 2 Secretário da atual Diretoria da AICEB
- Pastor da ICE Ceilândia DF
1ª TESOUREIRA:

- 4 anos como Presidente da Região Maranhense.

Ed. Cristã Maria do Nascimento Colver (Diná)

- 4 anos como Presidente da Região Centro-Sul

Candidata pertence a Região: Maranhense

- 4 anos como vice-presidente da Diretoria Geral

Experiência ou qualiﬁcação técnica:

- 4 anos como Presidente Regional de Obreiros (Centro
Sul)
- Atual Presidente da AICEB (Julho 2017 a Julho 2021)

- Bacharel em Ciências Contábeis
- Licenciada em Musica em 2019 pela UEMA
- 1ª Tesoureira da Diretoria Geral da AICEB

VICE-PRESIDENTE:

2º TESOUREIRO:

Pr. Polary da Silva e Silva

Pr. Luís Fernando dos Santos Oliveira

Candidato pertence a Região: Maranhense.
Tempo como ministro em Órgão de administração da
AICEB:
- Ministro desde 2007 (14 anos de ministro)
- 6 anos como Presidente do departamento de Missões da
Região Maranhense.

Candidato pertence a Região: Regiao Equatorial
Experiência ou qualiﬁcação técnica:
- Bacharel em Ciências Contábeis
- Experiência com cargos na AICEB:

- 4 anos como professor do SCEN

- Tesoureiro na Diretoria Geral da AICEB (Julho de 2015

- Atual Pastor da ICE João de Deus, São Luís, MA

a julho de 2017)

- 8 anos como Presidente da Região Maranhense.

- 2º Tesoureiro da AICEB na atual gestão.

- 4 anos como Vice Presidente da AICEB
CONSELHEIROS:

1ª SECRETARIA:
Ed. Cristã Dilaide Sarrazin de França

Pr. Sérgio Luis Rodrigues do Nascimento

Candidata pertence a Região Tocantina

Candidato pertence a Região: Centro-Sul Maranhense

Experiência ou qualiﬁcação técnica:

Tempo como Ministro da AICEB:

- 4 anos como Presidente do Departamento Nacional de
Mulheres da AICEB - DNAM em 2013 a 2017

- Ministro desde 1987 (34 anos de Ministro)

- Atuou como Secretaria do Departamento Nacional de
Mulheres da AICEB

- Conselheiro da atual Diretoria Geral da AICEB

- 2ª Secretária da atual Diretoria Geral da AICEB

Pr. José Clóvis Gomes de Lima

- Licenciada em Pedagogia

Candidato pertence a Região: Central

- Mestranda em Ministério

Tempo como Ministro da AICEB:

2ª SECRETARIO:

- Ministro desde 1992 (29 anos de ministro)

Pr. Tomé dos Santos e Anjos

- Conselheiro da atual Diretoria Geral da AICEB

Candidato pertence a Região: Central da AICEB.

- Pastor da ICE Samambaia DF
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- Presidente da Região Centro Sul

RESTAURAÇÃO

CHAPA DA REGIÃO CARAJÁS
PRESIDENTE:

2º SECRETÁRIO:

Pr. Josué Dias Asevedo

Pr. Tomé dos Santos e Anjos

Candidato pertence a Região Eclesiástica Carajás da
AICEB.

Candidato pertence a Região Eclesiástica Central da
AICEB

Tempo como ministro em Órgão de administração da
AICEB:

- Experiência ou qualiﬁcação técnica:

- Presidente da Diretoria Geral do período de 07/1997 a
07/2005;
- Membro do Conselho Fiscal da AICEB do período de
07/2005 a 07/2013.
- Presidente da Diretoria Regional Carajás do período
07/2015 até o presente momento.

VICE-PRESIDENTE:
Pr Jorge Alves da Silva
Candidato pertence a Região Eclesiástica Centro Sul
Maranhense da AICEB
Tempo como Ministro em órgão de administração da
AICEB:

1º Secretário da Diretoria Geral do período de agosto de
2018 a julho de 2021.

1º TESOUREIRO:
Ir. Clóvis Coelho da Silva
Candidato pertence a Região Eclesiástica Central da
AICEB
- Experiência ou qualiﬁcação técnica:
- Bacharel em ciência contábil e Bacharel em Direito
- 07 anos e 8 meses como membro do Conselho ﬁscal da
AICEB.

- Vice-Presidente da Diretoria Geral do período de 07/
2013 a 07/2017;

2º TESOUREIRO:

- Conselheiro da Diretoria Geral do período de 07/2009 a
07/2013;

Candidato pertence a Região Eclesiástica Amazônica da
AICEB

- Presidente da Diretoria Regional Centro-sul Maranhense
do período de 07/2002 a 07/2012;

- Experiência ou qualiﬁcação técnica:

- Vice-presidente da Diretoria Regional Centro-sul
Maranhense do período de 07/1998 a 07 de 2002;

- Funcionário do Banco do Brasil;

Presidente do Departamento Nacional de Obreiros da
AICEB, no período de 07/2010 a 07/2013;

CONSELHEIROS:

- Presidente do Departamento Regional de Obreiros da
Região Centro-sul Maranhense do período de 07/2019, até
o presente momento.

Ir. Neil André

- Atual 2º tesoureiro da Região Amazônica

Pr. José Clóvis Gomes de Lima
Candidato pertence a Eclesiástica Região Central da
AICEB
Tempo como ministro da AICEB desde 1988

1º SECRETÁRIO:

- Conselheiro da atual Diretoria Geral da AICEB

PR. João Batista Dourado Bandeira

- Pastor da ICE Samambaia DF

Candidato pertence a Região Eclesiástica Centro-sul
Maranhense da AICEB
Experiência ou qualiﬁcação técnica:
Trabalho junto à igreja que atualmente pastoreia e as
demais que já pastoreou.
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Pr. José Lucimar da Rocha
Candidato pertence a Região Eclesiástica Nordeste da
AICEB,
Tempo como Ministro da AICEB desde 1975.

RESTAURAÇÃO

DECISÕES
1. 30ª CONVENÇÃO NACIONAL DA AICEB:
· Decidido que a comissão, designada para essa

ﬁnalidade, providencie os meios para a realização da
Convenção presencial ou online, e que essa decisão,
não ultrapasse o mês de abril de 2021.
2. NACIONALIZAÇÃO DA MICEB:
· Decidido que a comissão designada para esse ﬁm,

tome as medidas cabíveis, conforme as demandas que
surgirem, no tocante a todo processo de
Nacionalização da MICEB, e que as mesmas sejam
submetidas à apreciação da Diretoria geral da AICEB.
3. DEPARTAMENTO NACIONAL DE
OBREIROS: (DNO)
Presidente: Pr. José Clóvis Gomes de Lima
· Decidido auxiliar o Pastor Oziel Soares Barbosa,
com o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais),
mensais, para a realização de Mestrado na área de
Divindade. E que a oferta siga os padrões estabelecidos
por esta diretoria, quanto a este assunto.
· Decidido auxiliar o Pastor Raimundo Nonato
Medeiros Sousa, pertencente a Região Ocidental, com
uma oferta de R$ 2.000, 00 (dois mil reais),
proveniente do Fundo de Amparo ao Obreiro, como
auxílio doença, conforme pré-estabelecido na 29ª
Convenção Geral da AICEB.
· Homologado o pedido de desligamento do quadro
de obreiros da AICEB, do Pastor Raimundo de Moura
Brindeiro, após todos os esforços cabíveis do
Departamento Regional da Região Tocantina bem
como do Departamento Nacional de Obreiros. Fica
claro que um possível retorno ao quadro de só será
possível mediante o cumprimento de todo o processo
estabelecido nos documentos oﬁciais da denominação.
· Homologado a reintegração ao quadro de obreiros
da AICEB, do Pastor Sebastião Sousa, mediante o
cumprimento do devido processo do Departamento
Nacional de Obreiros, mediado pelo Departamento
Regional de obreiros e diretoria da Região Nordeste.
· Disponibilizado o nome do Pastor José Augusto
Ramos Nogueira de França, a partir desta data, para
assumir o pastorado de qualquer uma das igrejas da
AICEB, mediante convite oﬁcial.
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4. DEPARTAMENTO NACIONAL DE MISSÕES:
(DNM) – (Relatório)
Presidente: Pr. Paulo Augusto Barbosa
· Notiﬁcada a diﬁculdade do momento em continuar
ofertando para os campos missionários que não
apresentam crescimento.
· Apresentada as impossibilidades quanto à criação
de novos campos missionários.
· Conﬁrma a contemplação de apenas três novos
projetos para esse ano.
· Apresentada a planilha com os nomes dos
missionários e os respectivos valores recebidos
mensalmente pelos mesmos. (a lista consta na ata).
· Registrado o valor da folha de pagamento, do
DNM, perfazendo um total de R$ 32.465,00 mil reais
mensal.

5. DEPARTAMENTO NACIONAL DE

MULHERES: (DNAM)
Presidente: Joquibede Farias de Sousa.
· Decidido o adiamento do XX Congresso Nacional,
o qual aconteceria em julho/21. Ficando patente que o
adiamento será por tempo indeterminado, bem como a
modalidade: presencial ou online, tendo em vista a
vigente pandemia da COVID 19, oferecendo assim
riscos para as participantes.
6. DEPARTAMENTO NACIONAL DE
CRIANÇAS: (DNC)
· Oﬁcializada a Diretoria Nacional do DNC, até
julho de 2021. Ficando assim constituída:
Presidente: Pr. Jonylson Ferreira Lima
Secretária: Lizânia Oliveira Barros
Tesoureira: Priscila Ferro Pinto
7. REGIÃO MARANHENSE:
· Designar a Comissão da AICEB, para que

juntamente com a MICEB, encontre os meios legais
para a transferência da área do antigo Internato Betânia,
na cidade de Cururupu, MA, para a Igreja Local,
requerente, a qual deverá continuar cuidando e
usufruindo da mesma.
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DECISÕES
8. REGIÃO AMAZÔNICA:
· Decidido atender a solicitação de isenção do

aluguel da residência do Presidente Regional, nas
dependências do Centro Bíblico de Abaetetuba, e que a
Diretoria Geral estude a viabilidade da prática desta
decisão.
9. SEMINÁRIO CRISTÃO EVANGÉLICO DO
NORTE: (SCEN)
Diretor Geral: Pr. Mário Rubens Neves Ribeiro
Júnior
· Apresentadas as informações quanto ao inicio do
ano letivo bem como as modalidades de
funcionamento das aulas: Presenciais e onlines pela
plataforma, seguindo o cronograma normal
estabelecido no calendário escolar para 2021.
· Demonstrativo dos vocacionados SCEN/ 2021:
· 70 alunos no total.
· 45 alunos da AICEB.
· Um casal de alunos angolano.
· 14 alunos solteiros (moças e rapazes)
· 16 casais internos, alunos provenientes das
igrejas da AICEB.
· 25 alunos externos.
· 25 alunos em expectativas para ingressar no
SCEN.
· Cursos (SCEN):
· Articulação com outras Regiões Eclesiásticas
para instalação de novos Polos.
· Funcionamento de algumas Pós-graduações e
Mestrado, para o 2º semestre/21.
· Abrangência (SCEN):
· Das 11 Regiões Eclesiásticas da AICEB, apenas
duas não tem representatividade de vocacionados no
Seminário, porém, já em planejamento e articulação
para os próximos anos.
· Agradecimentos (SCEN):
· À Deus por sua ﬁdelidade.
· À Diretoria Geral da AICEB na pessoa do seu
Presidente, pelo apoio constante.
· À MICEB, parceira ﬁel na formação dos
vocacionados da AICEB, através dos anos.
· Às Regiões eclesiásticas e suas respectivas
igrejas pelo apoio ﬁnanceiro e em oração.

· Aos demais mantenedores e intercessores do
SCEN.
· À todos quanto amam e oram por esta causa.

10. LITERATURA CRISTÃ EVANGÉLICA:
(Relatório) Diretor Geral: Pr. Mário Rubens Neves
Ribeiro Júnior
· Conta bancária aberta e aprovada por esta diretoria.
· Investimento em um novo computador, (com
recursos da AICEB)
· Aquisição de um telefone (comercial), para os
atendimentos normais.
· Preparação de 2 livros, de teor missionário, com
suas publicações previstas para logo, (com recursos
advindos da MICEB).
· Aquisição em breve de um programa de
gerenciamento ﬁnanceiro, para ser instalado no
computador. (com recursos da AICEB).
· Sendo trabalhada a publicação das Revistas para
Escola Bíblica Dominical (EBD) e outros livros já em
andamento.
· Sendo trabalhada a estrutura administrativa da
Literatura, já em fase conclusiva.
· Sendo alavancado pela diretoria da LCE, o Projeto
chamado: “EDITORA LITERATURA CRISTÃ
EVANGÉLICA.”
11. BOLETIM INFORMATIVO DA AICEB:
· Decidido que os presidentes regionais repassem,

devidamente digitado e formatado, as informações da
Região que desejam publicar à nível nacional, no
Boletim Informativo da denominação. E isso em tempo
hábil, entregues por ocasião da Reunião da Diretoria
Geral.
12. PRÓXIMA REUNIÃO DA DIRETORIA
GERAL DA AICEB:
· Dia trinta de Abril do corrente ano, de forma
online, no turno vespertino. (30/04/21.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em espera
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30ª CONVENÇÃO NACIONAL DA AICEB

TEMA:
É TEMPO DE RESTAURAÇÃO
DIVISA: Ne 2.18c
DATA: 28 a 31/07/21
LOCAL: SCEN/MA
Sede Nacional da AICEB
TAXA: R$ 200,00
RELATÓRIO FINANCEIRO/ Janeiro e Fevereiro de 2021
Fevereiro de 2021

Janeiro de 2021
Saldo anterior
Receitas do mês
Despesas do mês
Saldo no mês

R$
R$
R$
R$

323.360,80
134,329,98
110.791,02
346.899,76

Contatos da Diretoria

Ed. Cristã: Maria do Nascimento Silva
Colver (Diná )
colvermaria@gmail.com
Contato: (98) 98865 2453 (oi)

Saldo anterior
Receitas do mês
Despesas do mês
Saldo no mês

R$ 346.899,76
R$ 356.030,22
R$ 298.595.01
R$ 404.334,97

Conta Bancária da Diretoria Geral
Banco do Brasil Agencia: 1638-1
C/C 27.322-8
CNPJ pix 07.052.012/0001-09
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Jesus Cristo, Nosso Fundamento
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