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APRESENTAÇÃO

À medida que a Missão Evangélica União Cristã (MEUC) se insti-
tucionaliza como movimento, porém, com novas dinâmicas de comu-
nidade, faz-se necessário refletir sua forma de existência e atuação.
Com base no Regimento Interno de 1989, foi elaborado, a partir de
2006, um novo Regimento que serve à MEUC.
Cada uma das diretorias que compõem a Diretoria elaborou um
texto referente à sua área de atuação para este Regimento. A Di-
retoria de Distritos foi então designada para formar uma comissão,
a qual deveria se ocupar em receber esses textos e apresentar uma
versão coesa e aprimorada.
É preciso destacar a importância do caminho trilhado para se che-
gar a este texto. Foram oito anos de ampla reflexão, que envolveu
coordenadores, obreiros, secretários e tesoureiros dos distritos, coor-
denadores dos departamentos, membros das diretorias e membros
da Assembleia Geral. Os Encontros Regionais de Obreiros e Coor-
denações também foram palco de muitas reflexões e diálogos. Desses
encontros, surgiram inúmeras sugestões que aprimoraram o texto.
Por isso, muito além de um texto, tivemos um amplo diálogo, que
serviu para crescimento e amadurecimento de lideranças, comuni-
dades e frentes de atuação. Destacamos que, tão importante quanto
o texto final foi o caminho para se chegar até ele.
A MEUC refletiu sobre si mesma e melhorou sua organização in-
terna, e isso culminou nesta formulação, que foi finalmente apro-
vada, na Assembleia Geral Ordinária de 2014, como Regimento In-
terno da MEUC.
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O espírito deste Regimento é de orientação, que permite a dinâmica
da vida em comunidade e de trabalho, sem prescindir da atuação,
com ordem e responsabilidade, diante de seus órgãos internos, sua
igreja e sociedade. Neste Regimento, chegamos ao consenso de como
queremos ser e atuar em nossa época.
Agradecemos a todos os envolvidos nesta elaboração, devidamente
registrados nas atas ao longo de 2006 a 2014.

Carlos Alberto Kunz
Diretor Executivo
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INTRODUÇÃO

MISSÃO EVANGÉLICA UNIÃO CRISTÃ, entidade religiosa, di-
aconal e educacional, fundada em 26 de novembro de 1936.1 É li-
gada ao “Evangelischer Gnadauer Gemeinschaftsverband”, na Repú-
blica Federal da Alemanha, através de sua parceira na Alemanha, a
“Gnadauer Brasilien-Mission e.V.” (GBM). Aprovou suaMissão, Vi-
são e Valores na Assembleia Geral de 2004, e suas “Diretrizes de
Atuação da MEUC na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no
Brasil – IECLB” na Assembleia Geral de 23 e 24 de Abril de 2005.
Os documentos referidos neste Regimento estão disponíveis no site
da MEUC.

Missão: Ser uma entidade missionária, marcada pelo amor de Deus
e voltada para a vivência e a propagação do evangelho de Jesus
Cristo ao ser humano, por meio da pregação, do acompanha-

1Inicialmente, foi denominada de “MarkusVerein”, registrada no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da Comarca de Blumenau, em 2 de dezembro de 1936, sob nº
102, livro nº 04, fl. 48; mudada sua denominação para “Sociedade Civil Religiosa
União Cristã”, pela alteração do Estatuto Social, em 26 de setembro de 1938, e
para “Sociedade União Cristã”, pela alteração do Estatuto Social em 22 de julho
de 1962, registrada no mesmo Cartório, sob nº 522, livro nº 7, fl. 32; finalmente,
para “Missão Evangélica União Cristã”, pela alteração do Estatuto Social, em 28
de janeiro de 1979, registrada no mesmo Cartório, sob nº 110, livro nº A-8, fl. 80
verso; alterado em 18 de outubro de 1991, com registro no mesmo Cartório, sob no
771, livro A-9, fl. 133; alterado em 23 de junho de 1999, sob no 2.249, livro A-14,
fls. 193 do mesmo Cartório, alterado em 8 de julho de 2005, sob nº 4059, livro A-34,
fls. 69, do mesmo Cartório e, em 28 de abril de 2007, sob nº 4955, livro A-44, fls.289
do mesmo Cartório.
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mento pastoral e teológico e do resgate diacônico da pessoa,
em sua integralidade e seu ambiente de vida.

Visão de Futuro: Ser um movimento autossustentado, de avanço
missionário, acompanhamento pastoral e diacônico e de for-
mação de Comunidades e de Lideranças da Igreja Cristã.

Valores:

1. Vivência da fé no Deus triúno;

2. Amor a Deus acima de tudo, ao próximo como a si mesmo, bem
como à criação;

3. Aceitação de toda a Bíblia como Palavra de Deus;

4. Iniciativa de avanço missionário pioneiro e consistente;

5. Orientação teológica fundamentada na Reforma Luterana e no
Pietismo;

6. Ética cristã;

7. Busca de formação continuada;

8. Promoção do sacerdócio geral de todos os crentes;

9. Abertura para o diálogo ecumênico cristão;

10. Trabalho em equipe.

10
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ORGANOGRAMA
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O organograma tem como objetivo apresentar, de forma visual, como
a MEUC compreende seu trabalho de vivenciar e anunciar a Pala-
vra de Deus Pai, o Criador, expressa em Jesus Cristo, seu Filho, o
Salvador, que está presente no mundo através do Espírito Santo, o
Consolador.
O organograma presume que as reflexões, as deliberações e as de-
cisões surgem e se desenvolvem em diálogo em torno de uma mesa.
Questões administrativas e pastorais andam unidas. As funções de
Presidente, Diretores e Coordenadores são funções de serviços que
coordenam o trabalho de todo o corpo, do qual, Cristo é o cabeça.
Esse estilo de atuação se desenvolve para todas as esferas de traba-
lho e dará andamento às atividades.
O Regimento não é uma muralha rígida, mas, a partir de atos nor-
mativos da entidade, são linhas de consenso, que reconhecemos para
nos manter alinhados num foco, para o bom andamento do trabalho.
A exposição do Regimento Interno terá a seguinte forma:
Seção I – Da Constituição da Entidade, Assembleia e Diretoria;
Seção II – Do Conselho Pastoral e Executivo;
Seção III – Do Conselho Fiscal.

12
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Seção I

DA CONSTITUIÇÃO DA ENTIDADE,
ASSEMBLEIA E DIRETORIA

Conforme o Estatuto Social, Capítulo III, Art. 12 – temos a Consti-
tuição da Entidade, com os seguintes órgãos:
A) Assembleia Geral,
B) Diretoria,
C) Conselho Pastoral e Executivo e
D) Conselho Fiscal.
As atribuições desses órgãos estão descritas no respectivo Estatuto
Social.

A - ASSEMBLEIA GERAL

Tem suas funções descritas no Estatuto Social, itens I a V da Seção
I.

B - DIRETORIA

Sua Diretoria, de acordo com o Capítulo III, Seção II do Estatuto
Social, será eleita pela Assembleia Geral, e não será remunerada.
Está assim constituída:

13
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Presidente;
1º e 2º Vice-presidentes;
1º e 2º Tesoureiros;
Secretário;
B.1 - Diretor de DISTRITOS MISSION RIOS;
B.2 - Diretor ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO;
B.3 - Diretor de ENSINO E TEOLOGIA;
B.4 - Diretor de DEPARTAMENTOS MISSION RIOS;
B.5 - Diretor de DEPARTAMENTOS COMERCIAIS;
B.6 - Diretor de AVANÇO MISSION RIO E RELAÇÕES COM
A IECLB;
B.7 - Diretor de DIACONIA;
B.8 - Diretor de COMUNICAÇÃO E INTEGRAÇÃO;
B.9 - Diretor de PLANEJAMENTO.

As diretorias deliberam e submetem suas deliberações à Diretoria
da MEUC. Cada uma terá seu Diretor eleito em Assembleia Geral,
no mesmo momento da eleição da Diretoria. Sua composição seguirá
o determinado no Estatuto Social e passará a administrar a Enti-
dade pelo período de 3 (três) anos, podendo haver reeleição nesses
cargos. Cada Diretor deverá promover a formação do grupo de tra-
balho da respectiva Diretoria com, no mínimo, 4 (quatro) pessoas, a
saber: Diretor, Vice-Diretor e auxiliares, submetendo-os à Diretoria
da MEUC para homologação.
As tarefas dos Diretores foram distribuídas em 9 (nove) Diretorias,
assim determinadas:

B.1 - DIRETORIA DE DISTRITOS MISSION RIOS
A Diretoria de Distritos Missionários tem como meta zelar pelo bom
funcionamento dos Distritos Missionários da MEUC. Irá atuar em
conjunto com os (as) Supervisores (as) de  rea, estabelecendo obje-
tivos, planos de ações e metas.

14



RI-MEU 26 de fevereiro de 2015 10:53 Page 15↵⌦� 

↵⌦� ↵⌦� 

↵⌦� 

Distrito é a forma de organização local, submetido à Supervisão de
 rea, ao Diretor Executivo e à Diretoria da MEUC, assim edificado:
Conselho, Coordenação Executiva, Conselho Missionário, Conselho
Fiscal e Comunidades.

B.1.1 - CONSELHO DO DISTRITO

O  onselho é o órgão local de deliberação máximo do Distrito Mis-
sionário, compondo-se de Conselheiros, Coordenação Executiva, Con-
selheiros nomeados dos Departamentos do Distrito e homologados
pelo Conselho, além dos (as) obreiros (as) do Distrito.

B.1.1.1 - Os Conselheiros:
B.1.1.1.a - Os (As) Conselheiros (as) são indicados e aprovados pelo
Conselho do Distrito, escolhidos dentre pessoas de fé e comprome-
tidas com Jesus Cristo, de boa reputação, fiéis, conscienciosas no
cumprimento de suas obrigações e com participação ativa nas ativi-
dades do Distrito.
B.1.1.1.b - A função de Conselheiro (a) é exercida pelo período de 7
(sete) anos, com possibilidade de reindicação, iniciando-se a partir
da investidura deste por Obreiro (a) da Comunidade e pela posse
junto ao Conselho, exceto aqueles decorrentes do exercício de lide-
rança de Departamentos;
B.1.1.1.c - O número de Conselheiros (as) poderá ser alterado em
conformidade com as necessidades do Distrito, devendo o número
máximo de Conselheiros ser fixado em resolução do Conselho.
B.1.1.1.d - Os (As) Conselheiros (as) não receberão qualquer espécie
de remuneração pelo exercício do cargo.
B.1.1.1.e - A qualidade de Conselheiro (a) é intransferível, sendo
vedada a cessão de seus direitos por procuração ou qualquer outro
meio.

B.1.1.1.f - Os (As) Conselheiros (as) que completarem 65 (sessenta
e cinco) anos de idade serão considerados Conselheiros Honorários,
não mais se lhes aplicando o previsto no item B.1.1.1.h.
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B.1.1.1.g - Para efeitos de quorum, não se computará a ausência dos
Conselheiros Honorários.
B.1.1.1.h - Considerar-se-á desligado do Conselho o (a) Conselheiro
(a) que, por 3 (três) vezes seguidas, deixar de participar das reuniões
agendadas sem justificar sua ausência.
B.1.1.1.i - O (A) Conselheiro (a) poderá requerer seu desligamento
do Conselho, comunicando-o por escrito.
B.1.1.1.j - Caso o (a) Conselheiro (a) vier a faltar com o disposto no
item B.1.1.1.a, com o auxílio do Conselho Missionário, o (a) Conse-
lheiro (a) será orientado (a) a corrigir sua conduta. Em havendo
persistência, receberá advertência por escrito; persistindo no erro,
poderá ser destituído de sua função pelo Conselho.

B.1.1.1.1 - Dos deveres dos (as) Conselheiros (as):
B.1.1.1.1.a - Deliberar as matérias apresentadas ao Conselho;
B.1.1.1.1.b - Estar à disposição para cumprir tarefas apresentadas
pelo Conselho, salvo motivo relevante;
B.1.1.1.1.c - Zelar pelo cumprimento das decisões do Conselho, do
Regimento Interno e das disposições estatutárias, bem como pelo
bom andamento e nome do Distrito e da Entidade;
B.1.1.1.1.d - Participar regularmente das reuniões do Conselho, de
programas e eventos da Comunidade;
B.1.1.1.1.e - Contribuir com informações, opiniões, ideias e projetos
que visem à promoção, ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento dos
trabalhos aos quais o Distrito se propõe;
B.1.1.1.1.f - Zelar pela sustentação e consecução dos fins do Distrito;
B.1.1.1.1.g - Manter discrição ao tratar de assuntos referentes às
reuniões do Conselho;
B.1.1.1.1.h - Acatar as decisões do Conselho e apoiá-las.

B.1.1.1.2 - Das reuniões do Conselho:
B.1.1.1.2.a - O Conselho deverá reunir-se mensalmente.

16
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B.1.1.1.2.b - As deliberações do Conselho serão válidas com a pre-
sença da maioria simples de seus Conselheiros, em primeira convo-
cação, ou 15 (quinze) minutos após, com a presença de, no mínimo,
1/3 (um terço) de seus Conselheiros (as).
B.1.1.1.2.c - Para deliberações que importem em: aquisição, venda,
alienação, oneração, permuta, aval ou garantia de bens imóveis será
necessária a presença de 2/3 (dois terços) de seus Conselheiros. Em
relação à venda ou permuta de imóveis, a deliberação do Conselho
será de caráter indicativo, cabendo à Assembleia Geral da MEUC
homologar o procedimento.
B.1.1.1.2.d - As deliberações serão válidas pela aprovação da maioria
simples dos presentes.
B.1.1.1.2.e - Considerar-se-ão válidas as reuniões ordinárias, com
dia e hora anunciadas previamente ou informadas no Plano de Tra-
balho do Distrito, ou reuniões extraordinárias com comunicação de,
no mínimo, 1 (um) dia de antecedência para todos os (as) Conselhei-
ros (as).

B.1.1.1.3 - Da competência do Conselho:
B.1.1.1.3.a - Cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias e
regimentais da MEUC, bem como as decisões da Diretoria e da As-
sembleia Geral da MEUC;
B.1.1.1.3.b - Deliberar sobre a transferência de Obreiros (as) quando
proposto, observadas as normas e os regulamentos do Estatuto, do
Regimento Interno e da Diretoria da MEUC;
B.1.1.1.3.c - A partir dos trâmites legais e normas gerais da MEUC,
estabelecer a política salarial e autorizar a Coordenação e/ou Coor-
denadores a admitir e demitir empregados do Distrito;
B.1.1.1.3.d - Zelar pela manutenção da ordem no Distrito e pelo bom
e regular funcionamento de suas dependências e serviços;
B.1.1.1.3.e - Aprovar o orçamento anual até o final de novembro do
ano em curso, encaminhando-o à Secretaria Executiva da MEUC,
bem como acompanhar a sua execução;
B.1.1.1.3.f - Aprovar ou não a sugestão de aquisição, venda, alie-
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nação, oneração, permuta, aval ou garantia de bens imóveis locais
e, em caso de aprovação, encaminhar à Diretoria da MEUC para
homologação da Assembleia Geral Ordinária (AGO), ou manifestar-
se quanto às consultas propostas por esta, sempre se submetendo
às decisões da Assembleia Geral da MEUC, não podendo praticar
qualquer ato sem a devida autorização nos termos de seu Estatuto
Social;
B.1.1.1.3.g - Locar imóveis de propriedade da MEUC, obedecidas às
normas gerais e estatutárias a respeito da matéria;
B.1.1.1.3.h - Autorizar a compra, a venda ou a permuta de veículos;
B.1.1.1.3.i - Criar, supervisionar e estimular a criação e as ativida-
des de trabalhos e departamentos do Distrito e decidir pela alteração
ou extinção destes;
B.1.1.1.3.j - Cuidar de todos os assuntos e tarefas não atribuídos
expressamente a outros órgãos do Distrito;
B.1.1.1.3.k - Zelar pela boa administração e conservação do patrimô-
nio local da MEUC;
B.1.1.1.3.l - Analisar e aprovar a prestação de contas feitas mensal-
mente e anualmente pelos tesoureiros;
B.1.1.1.3.m - Nomear ou substituir os membros do Conselho;
B.1.1.1.3.n - Indicar ou aprovar a indicação de líderes para os De-
partamentos do Distrito, ouvido o (a) Obreiro (a) titular;
B.1.1.1.3.o - Eleger a Coordenação Executiva do Distrito;
B.1.1.1.3.p - Planejar os trabalhos do Distrito;
B.1.1.1.3.q - Apoiar os trabalhos de cunho Social e Educacional, que
nasceram na MEUC e são mantidos por ela, dando-lhe o suporte
necessário e possível;
B.1.1.1.3.r - Promover um encontro anual entre todos os líderes, con-
selheiros, coordenadores e interessados nas atividades do Distrito;
B.1.1.1.3.s - Aprovar termos de parceria, convênios e outras formas
de trabalho, em conjunto com outras entidades, observadas as nor-
mas gerais da MEUC;
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B.1.1.1.3.t - Autorizar despesas não previstas em orçamento, em ca-
ráter extraordinário;
B.1.1.1.3.u - Resolver os casos omissos e divergentes neste Regi-
mento;
Parágrafo Único - O (A) Obreiro (a) titular é responsável pela ela-
boração da programação mensal e deve submetê-la à aprovação do
Conselho do Distrito.

B.1.2 - COORDENAÇÃO EXECUTIVA

É o órgão subordinado e executor do Conselho do Distrito.

B.1.2.1 - Da competência da Coordenação Executiva:
B.1.2.1.a - Administrar e tratar dos assuntos administrativos, finan-
ceiros, patrimoniais e jurídicos do Distrito, bem como, administrar
as tarefas que vierem a ser criadas ou colocadas a seu encargo;
B.1.2.1.b - Cumprir e fazer cumprir as tarefas a ela designadas pelo
Conselho;
B.1.2.1.c - Admitir, demitir e tratar das questões pertinentes a recur-
sos humanos do Distrito, sempre observadas as atribuições e com-
petências do Conselho do Distrito;
B.1.2.1.d - Representar o Distrito, ativa e passiva, judicial e extra-
judicialmente, nos limites a ela conferidos pelo Conselho, de confor-
midade com o Estatuto da MEUC e Normas Administrativas;
B.1.2.1.e - Cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno, o Esta-
tuto da MEUC, as Decisões do Conselho e das demais instâncias da
MEUC;
B.1.2.1.f - Convocar e presidir as reuniões do Conselho, na pessoa
de seu Coordenador Geral e, em caso de ausência ou impedimento
deste, por um dos seus vices;
B.1.2.1.g - Elaborar e submeter ao Conselho as propostas de progra-
mação anual de médio e longo prazo da(s) unidade(s), trabalho(s),
departamento(s) ou órgão(s) sob sua jurisdição, indicando os meios
necessários para alcançá-los;
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B.1.2.1.h - Elaborar e aprovar o orçamento do ano seguinte e apre-
sentá-lo ao Conselho até o final de novembro, do ano em curso, para
aprovação;
B.1.2.1.i - Elaborar, em conjunto com o (a) Obreiro (a) titular, e apre-
sentar ao Conselho do Distrito o relatório anual de atividades, sem-
pre até a primeira reunião do mês de fevereiro do ano seguinte ao
da competência;
B.1.2.1.j - Elaborar, ou deixar elaborar sob a responsabilidade de
profissional contábil habilitado, prestação de contas do Distrito, a-
presentando-as ao Conselho, ao Conselho Fiscal local e à Secretaria
Executiva daMEUC até o dia 25 do mês seguinte ao da competência;
B.1.2.1.k - Zelar pela manutenção da ordem na Entidade, visando a
preservar o bom nome e patrimônio desta;
B.1.2.1.l - Zelar pela unidade do Distrito e suas relações com os De-
partamentos, os Distritos e a Diretoria da MEUC, bem como parcei-
ros e entidades mantidas;
B.1.2.1.m - Propor ao Conselho a conveniência de alienar, locar, ar-
rendar, transigir, hipotecar ou permutar bens imóveis e, em sendo
aprovada por este, submeter à análise da Diretoria da MEUC;

B.1.2.2 - Da composição da Coordenação Executiva:
B.1.2.2.a - Um Coordenador Geral e respectivos vices;
B.1.2.2.b - Um secretário e seus respectivos vices;
B.1.2.2.c - Um tesoureiro e seus respectivos vices;
B.1.2.2.d - Obreiro (a) (s) missionário (a) (s) e assistente(s) religioso
(a) (s).
Parágrafo 1º - O mandato será de 2 (dois) anos, podendo ser recon-
duzidos 2 (duas) vezes, por igual período, para o mesmo cargo. Em
se ausentando por um mandato, poderá se reconduzido ao cargo.
Parágrafo 2º - O número de vices-coordenadores poderá alterar de
acordo com as necessidades do trabalho na Comunidade, podendo
o Conselho do Distrito atribuir responsabilidades específicas a cada
vice-coordenador e dar-lhe a designação mais apropriada.
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Parágrafo 3º - Em se ausentando ou em caso de impedimento do
Coordenador Geral, Secretário ou Tesoureiro, este será substituído
pelo vice, indicado pelo Conselho. Em se desligando, assumirá em
seu lugar o vice, indicado pelo Conselho, até o término do mandato.
Em se desligando igualmente o vice, deverá tal fato ser comunicado
ao Conselho para que eleja novo Coordenador Geral, ou Secretário
ou Tesoureiro, e seus respectivos vices, até o término do mandato,
obedecendo aos critérios previstos no item B.1.2.2.
Parágrafo 4º - Os membros da Coordenação Executiva não auferi-
rão vantagem ou remuneração pelo exercício do cargo.

B.1.2.2.a - Da competência do (a) Coordenador (a) Geral:
B.1.2.2.a.1 - Dirigir as reuniões mensais do Conselho;
B.1.2.2.a.2 - Inteirar-se dos Estudos Bíblicos, acompanhar e, se pos-
sível, auxiliar na realização dos estudos;
B.1.2.2.a.3 - Supervisionar a conservação dos imóveis e veículos da
MEUC no Distrito, o que inclui também seu seguro;
B.1.2.2.a.4 - Acompanhar a organização dos programas especiais do
Distrito;
B.1.2.2.a.5 - Acompanhar a execução de construções e outros inves-
timentos locais;
B.1.2.2.a.6 - Fazer cumprir, no Distrito, as decisões da Diretoria da
MEUC;
B.1.2.2.a.7 - Inteirar-se das finanças do Distrito e empenhar-se pelo
seu equilíbrio;
B.1.2.2.a.8 - Manter membros da Coordenação e Obreiros (as) infor-
mados do andamento dos trabalhos realizados;
B.1.2.2.a.9 - Acompanhar, delegar e executar demais atividades ad-
ministrativas;
B.1.2.2.a.10 - Assinar cheques ou assinatura eletrônica com o Tesou-
reiro;
B.1.2.2.a.11 - Representar o Distrito diante da Comunidade e Auto-
ridades;
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B.1.2.2.a.12 - Reportar, de imediato, à Diretoria Executiva todas as
situações que impliquem a responsabilização legal da MEUC como
um todo;
B.1.2.2.a.13 - Cumprir as determinações exaradas pela Coordena-
ção Executiva no tocante à representação e à realização de compras;
firmar contratos de prestação de serviço e efetuar a contratação e
demissão de colaboradores do Distrito.
B.1.2.2.a.14 - Criar visão e comprometer-se com a sustentabilidade
das demais obras da MEUC.

B.1.2.2.b - Da competência do (a) Secretário (a):
B.1.2.2.b.1 - Secretariar as reuniões do Conselho do Distrito e da
Coordenação Executiva e redigir as respectivas atas;
B.1.2.2.b.2 - Manter cadastros atualizados dos (as) Conselheiros (as),
indicando se estes não estiverem no pleno exercício de suas funções;
B.1.2.2.b.3 - Imprimir, coletar assinaturas do (a) Coordenador (a)
Geral e respectivo (a) Secretário (a) da reunião, quando redigidas
em arquivo eletrônico, e manter os livros ou arquivos dessas Atas do
Conselho e da Coordenação Executiva, bem como da Lista de Pre-
senças.

B.1.2.2.c - Da competência do (a) Tesoureiro (a):
B.1.2.2.c.1 - Promover e dirigir a arrecadação da receita social, depo-
sitá-la e aplicá-la de acordo com as resoluções do Conselho;
B.1.2.2.c.2 - Manter em dia a escrituração das receitas, das despesas,
dos fatos e atos que importem em alteração patrimonial do Distrito
e organizar o relatório mensal de prestação de contas até o dia 15 do
mês seguinte ao da competência;
B.1.2.2.c.3 - Apresentar ao Conselho e à Secretaria Executiva da
MEUC o relatório mensal de prestação de contas e extratos ban-
cários do mês anterior;
B.1.2.2.c.4 - Elaborar o orçamento geral da Comunidade e submetê-
lo à Coordenação Executiva até o final do mês de novembro do ano
em curso;
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B.1.2.2.c.5 - Abrir contas bancárias, assinar cheques, assinaturas
eletrônicas e ordens de pagamento, criar e administrar senhas ban-
cárias, requisitar talões de cheques, cheques bancários, endosso e
avais de cheques, assinar contratos de prestação de serviços, obser-
vado o disposto no Estatuto Social da MEUC, decisões da Assem-
bleia Geral, no Regimento Interno e em Resoluções do Conselho,
sempre em conjunto do (a) Coordenador (a) Geral. O (A) Coordena-
dor (a) Geral e o (a) Tesoureiro (a) receberão procuração da MEUC
para esse fim;
B.1.2.2.c.6 - Manter valores em moeda corrente no caixa do Distrito
e, individualmente, fazer pagamentos, assinar cheques ou fazer sa-
ques nos limites fixados pela Diretoria da MEUC, tomando todas as
precauções e providências para a segurança e controle desses valo-
res;
B.1.2.2.c.7 - Conservar, na sede do Distrito ou sob a guarda de pro-
fissional contábil habilitado, nesse caso, devidamente contratado, os
documentos e registros relativos à tesouraria, escrituração e conta-
bilidade da MEUC;
B.1.2.2.c.8 - Executar as demais atribuições inerentes ao seu cargo.

B.1.3 - CONSELHO MISSION RIO

Sugere-se uma composição da seguinte forma:

B.1.3.1 - Da composição do Conselho Missionário:
B.1.3.1.1 - Os membros do Conselho Missionário serão indicados
pelo (a) Supervisor (a) de  rea e/ou Diretor (a) Executivo (a) da
MEUC, com o (a) Obreiro (a) titular e o (a) Coordenador (a) Geral
do Distrito.
B.1.3.1.2 - Os integrantes, em número de 3 (três) ou, no máximo 7
(sete), devem ser pessoas comprometidas com a Bíblia, ter bom tes-
temunho entre a comunidade, como também entre o povo, conforme
1 Timóteo 3.12-13 (qualificações de presbíteros).
B.1.3.1.3 - Devem ter maturidade espiritual, conhecimento da
MEUC e de seus princípios fundamentais e também o dom de dis-
cernimento.
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Parágrafo Único - Em não havendo Conselho Missionário, a Coor-
denação Executiva do Distrito exercerá essa função.

B.1.3.2 - Da competência do Conselho Missionário:
B.1.3.2.a - Apoiar os (as) Obreiros (as) ou Colaboradores (as) na ora-
ção, na orientação em situações poimênicas delicadas de membros
ou participantes da Comunidade. Ser ombro de apoio para Obreiros
(as) ou Colaboradores (as);
B.1.3.2.b - Orar sobre enfermos, com imposição de mãos e unção com
óleo, segundo Tiago 5.14-16;
B.1.3.2.c - Ser confessor (a) para Obreiros (as) e Colaboradores (as)
e saber ouvir confissões, guardando-as em sigilo;
B.1.3.2.d - Aconselhar e, quando necessário, exortar Obreiros (as)
ou Colaboradores (as), em caso de abusos destes em suas liberdades
particulares, quando estas ferem a ética ministerial, maculam a sua
conduta e prejudicam o seu testemunho;
Parágrafo 1º - A reunião poderá ser solicitada pelo (a) Obreiro (a)
titular do Distrito, ou Supervisor (a) de  rea ou Diretor (a) Execu-
tivo (a);
Parágrafo 2º - As reuniões do Conselho Missionário ocorrerão de
forma extraordinária, sempre que solicitadas pelo Conselho do Dis-
trito, pelo (a) Obreiro (a), pelo (a) Supervisor (a) de  rea ou pelo (a)
Diretor (a) Executivo (a) da MEUC;
Parágrafo 3º - O (A) supervisor (a) de  rea (a) ou o (a) Diretor
(a) Executivo (a) poderá convocar as reuniões sempre que houver
questões disciplinares envolvendo o (a) Obreiro (a) do Distrito;
Parágrafo 4° - A reunião do Conselho Missionário será presidida
pelo que estiver presente, na seguinte ordem: Diretor (a) Executivo
(a), Supervisor (a) de  rea, Coordenador (a) Geral ou Obreiro (a)
Titular.
Parágrafo 5º - O Conselho Missionário possui função consultiva e
pastoral. Não possui funções operacionais ou executivas.
Parágrafo 6º - Seus membros não auferirão qualquer espécie de
vantagem ou remuneração pelo exercício do cargo.
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B.1.4 - CONSELHO FISCAL DO DISTRITO

B.1.4.1 - Da composição do Conselho Fiscal do Distrito: O
Conselho Fiscal será composto por 3 (três) membros e seus respecti-
vos suplentes, eleitos pelo Conselho do Distrito.
Parágrafo 1º - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com
o mandato dos Coordenadores.
Parágrafo 2º - Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo
respectivo suplente, até o seu término.
Parágrafo 3º - No caso de vacância ou impedimento de membros
do Conselho Fiscal, em tal número que seja inferior a 3 (três), o
Conselho do Distrito deverá ser cientificado do fato, cabendo a este
indicar outros membros que os substituam, permanecendo os que,
dessa forma, forem investidos no exercício do cargo pelo restante do
mandato dos substituídos.
Parágrafo 4º - Os membros do Conselho Fiscal elegerão, entre si,
um (a) Coordenador (a) e um (a) Relator (a), em comum acordo ou
por eleição secreta.
Parágrafo 5º - Em não havendo Conselho Fiscal, o Conselho do
Distrito exercerá essa função.
Parágrafo 6º - Os membros do Conselho Fiscal não auferirão qual-
quer espécie de vantagem ou remuneração pelo exercício do cargo.

B.1.4.2 - Da competência do Conselho Fiscal do Distrito:
B.1.4.2.a - Examinar os livros de escrituração e a veracidade das
informações e dos documentos do Distrito;
B.1.4.2.b - Opinar sobre o relatório mensal de prestação de contas
e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres ao
Conselho do Distrito;
B.1.4.2.c - Requisitar, junto ao(s) Tesoureiro(s), a qualquer tempo,
documentação comprobatória das operações econômico-financeiras
realizadas pelo Distrito;
B.1.4.2.d - Ficar atento a documentos e ou pagamentos que possuem
implicações para o Distrito e para a MEUC;
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B.1.4.2.e - Acompanhar o trabalho de eventuais auditores ou pelo
Conselho Fiscal da MEUC;
B.1.4.2.f - Manter livro de presença e de atas das reuniões;
Parágrafo Único - O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente a
cada 6 (seis) meses, no mínimo e, extraordinariamente, sempre que
necessário, ou ainda por convocação do (a) Coordenador (a) Geral do
Distrito.

B.1.5 - COMUNIDADE

As Diretrizes para atuação da MEUC na IECLB, aprovadas na AGO
2005 (ata p. 16) e publicadas pelo Boletim Informativo da IECLB n.
187, são o princípio para a organização de Comunidades na MEUC,
inseridas sempre nos Distritos Missionários e submetidas à Coorde-
nação Executiva e ao Conselho do Distrito.
Parágrafo Único - A Diretoria de Relações com a IECLB, em diá-
logo com o Distrito em questão, viabilizará esse processo.

B.1.5.1 - Da organização: Os Distritos da MEUC, segundo os mo-
delos previstos nas Diretrizes de atuação da MEUC na IECLB, nos
Itens 3. “a”, “b”, “c” e “d”, estão organizados conforme segue:

B.1.5.1.1 - Das Diretrizes firmadas:
3a. O trabalho voltado para grupos de comunhão, de vida e de tra-
balho no âmbito de comunidades da IECLB.
Parágrafo 1º - As pessoas participantes das atividades dos Distri-
tos da MEUC serão filiadas como membros a uma Comunidade da
IECLB. O Distrito organizará um fichário com rol de participantes.
Parágrafo 2º - Havendo solicitação de ofício por um participante
da MEUC, não membro da IECLB, o (a) Obreiro (a) deverá procurar
uma solução conforme preveem as Diretrizes no item 7.1.
Parágrafo 3º - O (A) Obreiro (a) ordenado da MEUC realizará os
ofícios para membros da IECLB que o desejarem, mediante autori-
zação por escrito e nominal para o requerido ofício, conforme pre-
veem as Diretrizes no item 7.1
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3b. A formação de grupos de comunhão na modalidade de pontos de
pregação no âmbito de comunidades ou paróquias da IECLB.
Parágrafo 1º - As pessoas serão filiadas à Comunidade da IECLB.
O Distrito organizará um fichário com rol de participantes e outro
com rol de membros filiados à IECLB e atendidos no ponto de pre-
gação da MEUC.
Parágrafo 2º - Havendo solicitação de ofício por um participante
da MEUC, não membro da IECLB, o (a) Obreiro (a) deverá procurar
uma solução conforme preveem as Diretrizes no item 7.1.
Parágrafo 3º - O (A) Obreiro (a) ordenado (a) da MEUC realizará os
ofícios para membros da IECLB que os desejarem, mediante auto-
rização por escrito e nominal para o requerido oficio, conforme pre-
veem as Diretrizes no item 7.1.
3c. A formação de comunidade origin ria da atuação mission ria
da MEUC, inserida em paróquia j estabelecida na IECLB.
Parágrafo 1º - Os membros serão filiados à IECLB na Comunidade
MEUC, que organizará fichário com rol de membros.
Parágrafo 2º - O (A) Obreiro (a) ordenado (a) da MEUC realizará os
ofícios, depois da aprovação de comunidade, pelo Conselho Sinodal,
conforme Diretrizes item 4.
3d. A comunidade oriunda da MEUC com prerrogativas paroquiais.
Parágrafo 1º - Os membros serão filiados à Paróquia MEUC (reco-
nhecida pela IECLB), que organizará fichário com rol de membros.
Parágrafo 2º - O (A) Obreiro (a) ordenado (a) da MEUC realizará
os ofícios, depois da aprovação de Paróquia, pelo Conselho Sinodal,
conforme Diretrizes item 4.
B.1.5.1.2 - Em casos omissos ou divergentes neste RI, recorrer-se-
á ao (a) Supervisor (a) de  rea e Diretoria de Relações MEUC –
IECLB, obedecendo a essa ordem.

B.1.5.2 - Dos Membros:
B.1.5.2.a - Somos membros do corpo de Cristo por fé. Confessamos
Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
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B.1.5.2.b - Ao inscrever-se na MEUC, nos modelos “3b”, “3c” e “3d”,
recomenda-se o estudo do documento “Bases da fé - Posicionamento
Teológico da MEUC”.

B.1.5.2.1 - O que caracteriza o membro:
B.1.5.2.1.a - Batismo no nome do Trino Deus;
B.1.5.2.1.b - Confissão de Jesus como Senhor e Salvador;
B.1.5.2.1.c - Participação ativa dos trabalhos do Distrito/Comunidade.

B.1.5.2.2 - O que caracteriza o fim da membresia:
B.1.5.2.2.a - Carta com pedido de transferência;
B.1.5.2.2.b - Carta com pedido de exclusão;
B.1.5.2.2.c - Não participação ativa do Distrito/Comunidade.

B.1.5.3 - Dos Ofícios:
As Orientações sobre a prática dos ofícios pressupõem a observância
do item B.1.5.1 (Da organização). Pressupõem também a compreen-
são das “Bases da Fé – Posicionamento Teológico da MEUC”.

B.1.5.3.1 - Dos Sacramentos:

B.1.5.3.1.1 - Batismo:
Batizamos crianças ou adultos, quando os pais, padrinhos ou o ba-
tizando foram devidamente preparados para: (I) a compreensão do
sentido do batismo, (II) o ingresso do batizando na comunidade cristã
e, (III) o ensino e a caminhada cristã. O batismo acontece em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É realizado com água durante
um Culto Cristão.
A celebração será realizada pelo (a) Obreiro (a) ordenado (a) da
MEUC ou alguém autorizado por este (a).
Os não batizados, após 6 (seis) meses de participação ativa, respei-
tadas as condições do Item B.1.5 “Comunidade”, poderão solicitar e
receber o batismo mediante preparo e confissão de fé.
Parágrafo Único - Conforme Efésios 4.1-6, não cremos no reba-
tismo nem o realizamos.
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B.1.5.3.1.2 - Ceia:
B.1.5.3.1.2.a - A Ceia é celebrada sob as palavras instituídas por
Cristo e em memória dele, com pão e vinho (ou suco de uva). Todos
os participantes do culto serão convidados a participar da Ceia.
B.1.5.3.1.2.b - A Ceia será realizada pelo (a) Obreiro (a) ordenado (a)
da MEUC ou alguém autorizado por este (a).

B.1.5.3.2 - Das Bases da Fé (Ensino Confirmatório):
B.1.5.3.2.1 - Acontece na forma de um programa de discipulado por
meio de cursos, seminários e retiros, que tem como objetivo a vida
cristã ativa na comunidade e a missão dela. Orienta-se que aconteça
no prazo mínimo de dois anos.
B.1.5.3.2.2 - Os conteúdos fundamentais do Ensino Confirmatório
serão: A criação de Deus e a queda do ser humano, os Dez Manda-
mentos, a salvação em Jesus Cristo, o Pai Nosso, o Credo Apostólico,
Batismo e Ceia.
B.1.5.3.2.3 - Participam do Ensino Confirmatório os adolescentes e
jovens a partir dos doze anos.

B.1.5.3.3 - Da Bênção Matrimonial:
B.1.5.3.3.1 - Na Bênção Matrimonial, confessamos publicamente
nossa fé no Criador e na ordem: “Deixa o homem pai e mãe e se
une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne” (Gn 2.24). Ela
é concedida para união de um homem e uma mulher, habilitados
pela lei civil para esse fim.
Parágrafo Único - A união civil deverá ter ocorrido com antecedên-
cia ou a bênção matrimonial deverá ter efeito civil.
B.1.5.3.3.2 - É realizada pelo (a) Obreiro (a) ordenado (a) da MEUC,
ou por alguém autorizado por este (a), em espaço acordado entre os
nubentes e o obreiro.
B.1.5.3.3.3 - No caso de divorciados, buscaremos orientação a partir
do documento “Divórcio e Novo Casamento”, elaborado pela MEUC.

B.1.5.3.4 - Do Ato Fúnebre:
O ato fúnebre será realizado pelo (a) Obreiro (a) daMEUC, ou pessoa
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por ele (a) indicada, quando solicitado, mediante atestado de óbito.
Por meio desse ato, proclamamos a vitória de Cristo sobre a morte.

B.1.5.4 - Dos Casos Omissos:
Os casos omissos do item “Comunidade” (B.1.5), observado o dis-
posto no item B.1.5.1.2, deverão ser analisados e definidos em con-
formidade, entre Diretoria de Relações com a IECLB e Diretoria Ge-
ral da MEUC.

B.2 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
A Missão Evangélica União Cristã – MEUC tem como obrigações
e deveres atender ao que determina a legislação em vigor no país.
Cabe a essa Diretoria a responsabilidade e a operacionalização das
obrigações com pessoal, contabilidade, finanças e patrimônio; auxi-
liar na gestão administrativa dos Distritos, Departamentos e Depar-
tamentos Comerciais, bem como assessorar a Diretoria da MEUC
nos assuntos administrativos. São membros natos dessa Direto-
ria o Tesoureiro da Diretoria da MEUC e o Secretário Executivo da
MEUC.

B.2.1 - Das Finanças da MEUC:

B.2.1.1 - Da origem das finanças:
Constituem receitas da MEUC as relacionadas no artigo 15 do Es-
tatuto Social da MEUC.

B.2.1.2 - Dos limites de movimentação financeira:
Deverá ser respeitado, pela Diretoria Administrativa e Financeira e
pelos Tesoureiros, o disposto no Item IV, subseção I, da seção II do
artigo 12 do Estatuto da MEUC, consultados os atos específicos de
Diretoria, devidamente atualizados.

B.2.1.3 - Da aplicação financeira dos recursos disponíveis:
Recursos disponíveis deverão ser aplicados, conforme fluxo de caixa,
para minimizar perdas inflacionárias. Só poderão ser aplicados re-
cursos financeiros em aplicações conservadoras e garantidas pelo
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Fundo Garantidor de Créditos. Recomenda-se efetuar essas apli-
cações em instituições financeiras tradicionais.

B.2.2 - Da tesouraria da MEUC:

B.2.2.1 - Do Caixa Central: O Caixa Central tem por atribuição:
B.2.2.1.1 - A administração das receitas recebidas conforme Esta-
tuto Social, item IV da Subseção I, “Das atribuições dos membros da
Diretoria”;
B.2.2.1.2 - A administração da Taxa de Sustentação Financeira re-
cebida dos Distritos e Departamentos da MEUC;
B.2.2.1.3 - Centralização e recolhimento de impostos federais, con-
tribuições e fundo de garantia por tempo de serviço;
B.2.2.1.4 - Repasse de doações que tenham destinação específica;
B.2.2.1.5 - A administração do fundo-poupança veículos;
B.2.2.1.6 - Destinação dos recursos disponíveis, atendendo aos obje-
tivos da MEUC e autorizados pela Diretoria da MEUC.
Parágrafo Único - O Caixa Central, por intermédio de seus repre-
sentantes legais e por determinação da Assembleia Geral da MEUC
ou de sua Diretoria, poderá reter repasses e valores a Distritos e De-
partamentos que estiverem em débito junto ao Caixa Central, seja
TSF, impostos, contribuições e outros valores aprovados pela Direto-
ria, ou ainda em pendência com a Secretaria Executiva em relação
aos envios de relatórios financeiros e documentos.

B.2.3 - Dos Distritos e Departamentos:
B.2.3.1 - Cada Distrito e Departamento da MEUC terá uma tesou-
raria própria, que é responsável pela gestão dos recursos locais. A
movimentação de contas bancárias e aplicações financeiras se dará
mediante outorga de procuração a Coordenadores (as) e Tesourei-
ros (as), devidamente constituídos (as), segundo Estatuto Social e
a Consolidação dos Procedimentos Administrativos da MEUC. Dis-
tritos e Departamentos não poderão ceder ou contrair empréstimos
externos.
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B.2.3.2 - Os empréstimos entre Distritos e Departamentos deverão
ter anuência da Diretoria Administrativo e Financeira da MEUC.
B.2.3.3 - Os Distritos e Departamentos, por intermédio de seus re-
presentantes, deverão usar de bom-senso quando da compra de bens
a prazo, de modo a garantir sua quitação.
B.2.3.4 - Financiamentos e empréstimos que importem na compra
de bens móveis deverão ter anuência prévia da Diretoria Adminis-
trativa e Financeira.
B.2.3.5 - As competências da Tesouraria estão evidenciadas no Do-
cumento “Consolidação dos Procedimentos Administrativos” e neste
Regimento Interno, item B.1.2.2.c.

B.2.4 - Dos Bens móveis e imóveis da MEUC – Patrimônio:
É de competência da Diretoria Administrativa e Financeira o con-
trole contábil dos bens móveis e imóveis da MEUC, e do Conselho
Fiscal, a fiscalização da correta aplicação das leis e normas vigen-
tes.

B.2.4.1 - Imóveis:
B.2.4.1.1 - A decisão sobre venda, doação ou permuta necessita de
aprovação da Assembleia Geral da MEUC, de acordo com o item IV
da seção II do Art. 12 do Estatuto Social da MEUC. A locação de
imóveis da Entidade não deverá contrariar os objetivos estatutários
da MEUC.
B.2.4.1.2 - Todos os investimentos patrimoniais que envolvam com-
pras e construções de novas edificações, ou mesmo reformas e ampli-
ações, somente poderão ser iniciadas com os devidos projetos, alva-
rás e inscrição junto ao INSS devidamente aprovados e registrados
nos órgãos competentes. Para a Diretoria Administrativa e Finan-
ceira deverá ser apresentado o projeto orçamentário, bem como o
registro da obra no INSS.

B.2.4.2 - Veículos:
B.2.4.2.1 - Do uso: o (a) Obreiro (a) terá à disposição, a partir do seu
campo de trabalho, um veículo, com a finalidade de desenvolver suas
atividades ministeriais e uso pessoal. Quando em uso particular, as
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despesas de combustível, óleo e lavação serão pagas/ressarcidas pelo
(a) beneficiário (a).
B.2.4.2.2 - Cuidados: os veículos são confiados aos (as) Obreiros (as)
e por eles devem ser zelados com esmero e responsabilidade. Em
conjunto com a Coordenação Distrital e/ou Departamento, os Obrei-
ros devem zelar pelas revisões periódicas, trocas de óleo, revalida-
ção de extintor, lavação, licenciamento e emplacamento, bem como
seguro total.
B.2.4.2.3 - Controle de Quilometragem: cada veículo possuirá um
controle de quilometragem, fornecido pela Secretaria Executiva, que
deverá ser rigorosamente preenchido e mensalmente apresentado
ao (a) Tesoureiro (a) do Distrito/Departamento.
B.2.4.2.4 - Infrações de Trânsito: as infrações e multas de trânsito
deverão ser pagas pelos condutores infratores. O (A) condutor (a)
infrator (a) deverá ainda identificar-se junto ao Detran de sua juris-
dição para apropriação dos pontos em sua carteira de habilitação,
sob pena de ser aplicada nova multa, conforme legislação vigente.
B.2.4.2.5 - Sinistros: em caso de sinistros ocorridos quando do uso
particular do veículo, sendo o (a) condutor (a) da MEUC culpado,
este arcará com o valor da franquia conforme seguro contratado,
cabendo, no entanto, ao Conselho do Distrito e/ou Departamento de-
liberar sobre cada situação.

B.3 - DIRETORIA DE ENSINO E TEOLOGIA

B.3.1 - Objetivos da Diretoria de Ensino e Teologia:
A Diretoria de Ensino e Teologia tem por missão promover, acompa-
nhar, orientar e assessorar biblicamente e teologicamente a reflexão,
a discussão, o ensino, a pregação e a divulgação de todos os assuntos
ligados à área do ensino e da teologia, que dizem respeito à vida e ao
trabalho da MEUC e das instâncias e entidades sob sua responsa-
bilidade, tendo por referência os princípios de orientação espiritual,
confessional e bíblico-teológica da MEUC e o legado espiritual e teo-
lógico do Movimento Evangélico de Gnadau (Alemanha).
A Diretoria de Ensino e Teologia observa, na sua forma de atua-
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ção, que a MEUC tem por base os princípios do Evangelho de Je-
sus Cristo, segundo as Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testa-
mento (Bíblia), bem como os princípios de fé do Pietismo Luterano,
zelando pelo uso de técnicas, informações e métodos pedagógicos,
científicos e teológicos coerentes com esses princípios.
As orientações, assessorias e posicionamentos teológicos, os eventos
de formação cristã e teológica continuada, em todos os níveis, bem
como o ensino e a teologia promovidos e difundidos no âmbito da
MEUC estão sob a responsabilidade e o acompanhamento fraterno
da Diretoria de Ensino e Teologia, e possuem como referência e cri-
tério a íntegra das Escrituras Sagradas, bem como as Confissões
da Reforma Luterana e os princípios de fé do Pietismo Luterano, e
observam, além disso, o enfoque missionário, diaconal e pastoral-
comunitário deste último.

B.3.2 - Da competência da Diretoria de Ensino e Teologia:
B.3.2.1 - Zelar fraternalmente pela linha teológica e confessional da
MEUC, ou seja, pela observância, manutenção, explicação, divulga-
ção e prática dos princípios de orientação espiritual, confessional e
bíblico-teológica da MEUC, em todos os níveis e instâncias de sua
atuação, bem como entre os (as) Obreiro (as), Distritos, Diretorias e
Departamentos da MEUC, ouvindo e envolvendo, sempre que hou-
ver assuntos vitais para o bom desenvolvimento teológico e espiri-
tual de toda a obra, a Diretoria da MEUC como um todo e, quando
aconselhável, também a parceira da MEUC, a Gnadauer Brasilien-
Mission – GBM;
B.3.2.2 - Acompanhar e promover o diálogo, bem como elaborar po-
sicionamentos, pareceres e orientações sobre questões teológicas e
pedagógicas ligadas à vida, ao ensino e ao trabalho da MEUC e
das instâncias e entidades sob sua responsabilidade, contribuindo
para a unidade interna e auxiliando a MEUC a posicionar-se teolo-
gicamente diante de temas advindos da sociedade secular, da Igreja
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, de outras igrejas cris-
tãs ou até de outras religiões;
B.3.2.3 - Promover, mediante solicitação e/ou aprovação da Diretoria
da MEUC, a elaboração e a divulgação de materiais e informações
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de cunho histórico e/ou teológico e pedagógico relativos à herança
histórico-teológica e pedagógica da MEUC, procurando caminhos de
sua disseminação dentro e para além das fronteiras da MEUC;
B.3.2.4 - Atuar como instância de suporte e assessoria teológica e
atender às demandas de trabalho da Diretoria da MEUC, medi-
ante apresentação de propostas inovadoras e execução de tarefas
nas áreas de sua competência;
B.3.2.5 - Acompanhar assuntos pertinentes ao ensino em geral e,
em especial, ao ensino teológico oferecido nos diversos âmbitos de
atuação da MEUC;
B.3.2.6 - Orientar e acompanhar, pedagógica e teologicamente, lí-
deres e professores que atuam nos Distritos e Departamentos, pro-
movendo encontros, fomentando reflexões teológicas e/ou didático-
pedagógicas e acompanhando as demandas e desafios atuais desse
grupo-alvo de sua atuação;
B.3.2.7 - Prestar assessoria teológica e pedagógica ao Departamento
de RH, aos (às) Obreiros (as), às Diretorias, aos Distritos e aos diver-
sos Departamentos da MEUC, indicando a estes assuntos bíblicos e
teológicos de relevância;
B.3.2.8 - Promover e organizar, em conjunto e em diálogo com o De-
partamento de RH e a Direção Executiva da MEUC, as atualizações
teológicas de Obreiros (as) e outros eventos de formação teológica,
voltados para a capacitação dos Obreiros (as), envolvendo, sempre
que possível, a FLT – Faculdade Luterana de Teologia;
B.3.2.9 - Promover e organizar, em diálogo com a Diretoria da
MEUC, eventos de formação cristã continuada, voltada para as lide-
ranças e/ou participantes, em todos os níveis de atuação da MEUC,
envolvendo, sempre que possível, a FLT – Faculdade Luterana de
Teologia;
B.3.2.10 - Ser o órgão que atua como elo de política entre a Diretoria
da MEUC e a FLT – Faculdade Luterana de Teologia, veiculando in-
formações relevantes, tramitando assuntos de mútuo interesse, pro-
movendo o diálogo, a interação, a integração, a cooperação e uma
caminhada conjunta harmônica e teologicamente afinada entre es-
ses dois setores;
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B.3.2.11 - Manter, sempre que necessário, o diálogo com a Entidade
Mantenedora, bem como com o Conselho Curador, a Direção e o co-
legiado de professores da FLT – Faculdade Luterana de Teologia, a
respeito da linha teológica do ensino ministrado em todos os níveis
de atuação dessa Instituição;
B.3.2.12 - Prestar, sempre que solicitada, assessoria teológica ao De-
partamento de RH da MEUC, em questões de contratação de novos
Obreiros e/ou colóquios teológicos, visando à sua contratação;
B.3.2.13 - Fomentar, com as outras instâncias e Departamentos da
MEUC responsáveis por isso, a realização de estudos bíblicos, coo-
perando com estes na proposição de livros bíblicos que venham a ser
estudados no âmbito da MEUC, auxiliando na gestão da elaboração
desses materiais, em especial, naquilo que diz respeito ao periódico
“Caminho e Testemunho”;
B.3.2.14 - Zelar para que o Posicionamento Teológico da MEUC es-
teja atualizado e seja utilizado na MEUC, promovendo, mediante so-
licitação e/ou anuência da Diretoria da MEUC, sua análise, discus-
são, reformulação e atualização, de tempos em tempos, bem como,
propondo medidas para sua divulgação permanente no âmbito da
MEUC;
B.3.2.15 - Assessorar teologicamente a elaboração de temas para re-
tiros, cursos em geral e eventos;
B.3.2.16 - Auxiliar a promover a integração e a interação entre a
FLT – Faculdade Luterana de Teologia, com seus Docentes e os (as)
Obreiros (as), Distritos e Departamentos da MEUC;
B.3.2.17 - Promover a difusão do legado didático-pedagógico do Pie-
tismo Protestante, incentivando encontros de professores, em todos
os níveis, bem como discussões e encontros de caráter pedagógico e a
formação de grupos de trabalho na área pedagógica, envolvendo to-
das as entidades vinculadas à MEUC, que atuam de alguma forma,
e em qualquer nível, no âmbito do ensino;
B.3.2.18 - Fomentar o resgate das raízes bíblicas, teológicas, diaco-
nais, catequéticas e didático-pedagógicas da Reforma e do Pietismo
Protestante, em todos os âmbitos de atuação da MEUC;
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B.3.2.19 - Contribuir na promoção da unidade teológica interna da
MEUC, na integração teológica de Obreiros (as), Distritos, Departa-
mentos e Diretorias, bem como na constante reflexão e articulação
interna e externa do perfil teológico da MEUC.

B.4 - DIRETORIA DE DEPARTAMENTOS
MISSION RIOS
Os Departamentos Missionários da MEUC são constituídos para co-
ordenar, a partir da Diretoria da MEUC, por meio de: (I) treina-
mentos, (II) eventos, (III) assessorias, conforme suas especificida-
des, os Distritos Missionários da MEUC e, conforme necessidade e
possibilidades, além deles.
São membros natos desta Diretoria o (a) Coordenador (a) de cada
Departamento Missionário.

B.4.1 - Departamentos Missionários:
B.4.1.1 - Departamento de Música e Artes – D´Música e Artes;
B.4.1.2 - Departamento de Famílias – D´Família;
B.4.1.3 - Departamento Infantil – DI;
B.4.1.4 - Secretaria de Jovens e Adolescentes – SEJA;
B.4.1.5 - Departamento de Mulheres - DM
Os Departamentos são constituídos a partir de um (a) Coordenador
(a), indicado (a) ao RH e analisado por este, em diálogo com a Dire-
toria de Departamentos Missionários e aprovado pela Diretoria da
MEUC.
O (A) Coordenador (a) do Departamento Missionário organizará um
Comitê Geral de trabalho, em diálogo com o Diretor de Departamen-
tos.

B.4.2 - Da Composição dos Departamentos Missionários:
B.4.2.1 - Coordenador (a) (membro nato);
B.4.2.2 - Tesoureiro (a);
B.4.2.3 - Secretário (a);
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B.4.2.4 - Um (a) Missionário (a) da MEUC;
B.4.2.5 - Um (a) líder local de trabalho;
B.4.2.6 - Um (a) Conselheiro (a) específico da área de atuação;
B.4.2.7 - Demais membros que se julgarem necessários.

B.4.3 - Da competência do (a) Coordenador (a):
B.4.3.1 - Ser proativo e zelar para o diálogo entre Diretoria, Depar-
tamentos Missionários e Distritos da MEUC;
B.4.3.2 - Prestar contas e atender aos pedidos do Diretor de Depar-
tamentos, Diretor da MEUC e/ou Diretoria, quando solicitado;
B.4.3.3 - Participar da reunião de Diretoria de Departamentos;
B.4.3.4 - Elaborar os relatórios de atividades anuais;
B.4.3.5 - Planejar, em conjunto com seu Comitê, as atividades anuais
de seu Departamento;
B.4.3.6 - Participar do planejamento anual da MEUC, visando a um
calendário comum;
B.4.3.7 - Participar da Assembleia Geral daMEUC, bem como, quan-
do Obreiro (a) contratado (a), dos eventos indispensáveis realizados
pela MEUC, conforme Seção II, item C.1.3.7 deste Regimento In-
terno;
B.4.3.8 - Zelar por um espaço/local apropriado para guardar materi-
ais dos eventos, material didático e equipamentos, entre outros;
B.4.3.9 - Zelar, com o (a) Tesoureiro (a), para o equilíbrio financeiro
do Departamento Missionário;
B.4.3.10 - Formar Comitês de trabalho para eventos específicos;
B.4.3.11 - Propor e oferecer treinamentos e assessoria nos Distritos
da MEUC, conforme sua especificidade;
B.4.3.12 - Fomentar a organização e o crescimento do trabalho nos
Distritos da MEUC, conforme a sua especificidade;
B.4.3.13 - Fomentar, nos Distritos e Comunidades da MEUC, o con-
vívio inclusivo dos diversos trabalhos. Todos fazem parte da comu-
nidade e devem participar ativamente desta;
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B.4.3.14 - Criar visão e comprometer-se com a sustentabilidade da
obra Missionária da MEUC;
B.4.3.15 - Executar as demais atribuições inerentes ao seu cargo,
definidos internamente pelo Comitê de seu Departamento, em con-
formidade com a Diretoria de Departamentos.

B.4.4 - Da competência do (a) Tesoureiro (a):
B.4.4.1 - Promover e dirigir a arrecadação da receita social, seja
mediante doações, ofertas, inscrições de eventos e cursos, repasses
do Caixa Central da MEUC e/ou outros Departamentos/Distritos,
depositando-a e aplicando-a de acordo com resoluções dos Departa-
mentos ligados à Diretoria de Departamentos;
B.4.4.2 - Pagar e quitar as despesas correntes e as autorizadas pelos
Departamentos, mediante comprovantes hábeis, segundo a legisla-
ção fiscal e contábil;
B.4.4.3 - Manter em dia a escrituração das receitas, das despesas,
dos fatos e atos que importem em alteração patrimonial dos Depar-
tamentos, organizando-os em relatórios e registros competentes até
o dia 15 do mês seguinte ao da competência;
B.4.4.4 - Apresentar à Coordenação do Departamento e à Secreta-
ria Executiva da MEUC o relatório mensal de prestação de contas,
acompanhado dos extratos bancários e respectiva conciliação, até o
dia 15 do mês seguinte ao da competência;
B.4.4.5 - Elaborar o orçamento geral do Departamento e submetê-lo
à Coordenação até o final do mês de novembro do ano em curso e
enviá-lo à Secretaria Executiva da MEUC após sua aprovação;
B.4.4.6 - Acompanhar e monitorar, em conjunto com a Coordenação
do Departamento, a execução do orçamento aprovado, mediante fer-
ramentas e planilhas próprias de acompanhamento;
B.4.4.7 - Abrir contas bancárias, assinar cheques, assinaturas ele-
trônicas e ordens de pagamento, criar e administrar senhas ban-
cárias, requisitar talões de cheques, cheques bancários, endosso e
avais de cheques, assinar contratos de prestação de serviços, obser-
vado o disposto no Estatuto Social da MEUC, as decisões da Assem-
bleia Geral, o Regimento Interno e as resoluções do Departamento,
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sempre em conjunto com o Coordenador Geral, sendo que receberão
procuração da MEUC para essas finalidades;
B.4.4.8 - Manter e controlar valores em moeda corrente no caixa do
Departamento e, individualmente, fazer pagamentos, assinar che-
ques ou fazer saques, nos limites fixados pela Diretoria da MEUC e
instruções do Departamento, tomando todas as precauções e provi-
dências para a segurança e controle desses valores;
B.4.4.9 - Conservar, na sede do Departamento ou sob a guarda de
profissional contábil habilitado, nesse caso, devidamente contratado,
os documentos e registros da tesouraria, escrituração e contabili-
dade da MEUC;
B.4.4.10 - Executar as demais atribuições inerentes ao seu cargo.

B.4.5 - Da competência do (a) Secretário (a):
B.4.5.1 - Secretariar as reuniões do Comitê e redigir as respectivas
atas;
B.4.5.2 - Manter cadastro atualizado dos grupos visitados pela co-
ordenação de Departamentos, indicando sempre o líder responsável
local para contatos;
B.4.5.3 - Manter os livros ou arquivos de atas e de presenças das
reuniões, eventos e/ou projetos, para futuras consultas e/ou arquivo
histórico.
Parágrafo Único - As particularidades dos Departamentos estão
contempladas em regulamentações próprias, observadas as normas
deste Regimento Interno.

B.5 - DIRETORIA DE DEPARTAMENTOS
COMERCIAIS
A Diretoria de Departamentos Comerciais tem como meta zelar pelo
bom funcionamento dos departamentos de cunho comercial. Irá atu-
ar em conjunto com os responsáveis desses departamentos, estabele-
cendo objetivos, planos de ações e metas. Os Departamentos subor-
dinados a essa Diretoria são: Filadélfia Park Hotel (B.5.1) e Editora
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e Livraria União Cristã (B.5.2). Os Gerentes dos Departamentos
Comerciais são membros natos dessa Diretoria.

B.5.1 - Filadélfia Park Hotel - Centro cristão que visa a promover
a edificação do ser humano e da família, oportunizando assistência
espiritual, descanso e lazer, por meio de hospedagem, retiros e even-
tos.
B.5.1.1 - A Diretoria Comercial, em conjunto com a gerência e funci-
onários do Filadélfia Park Hotel, atuam na: estrutura, construções,
reformas, marketing, realização de eventos, finanças, recursos hu-
manos, entre outros. A administração compete ao Gerente, subme-
tido à Diretoria de Departamentos Comerciais.
B.5.1.2 - Cabe à Diretoria Comercial procurar nomes para a ge-
rência do Filadélfia Park Hotel, submeter os candidatos ao RH da
MEUC e efetivar a contratação, se for o caso.

B.5.2 - Editora e Livraria União Cristã: Visa criar, editar e co-
mercializar literatura cristã e materiais para evangelismo e edifi-
cação. As ações são planejadas em conjunto com a Diretoria de De-
partamentos Comerciais. A administração compete ao Gerente, sub-
metido à Diretoria de Departamentos Comerciais. Cabe à Diretoria
Comercial procurar nomes para gerenciar a Editora e Livraria, sub-
meter os candidatos ao RH da MEUC e efetivar a contratação, se for
o caso.

B.5.2.1 - Conselho Editorial: A Editora será assessorada por um
“Conselho Editorial”, que tem como função principal orientar e acom-
panhar a atividade editorial da editora. É formado por uma equipe
voluntária, não remunerada.

B.5.2.1.1 - Da competência do Conselho Editorial:
B.5.2.1.1.1 - Zelar pela linha teológica da Editora, em conformidade
com a da MEUC;
B.5.2.1.1.2 - Sugerir a publicação de determinada obra;
B.5.2.1.1.3 - Avaliar, sob o aspecto de conteúdo, as obras que são
propostas para publicação;
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B.5.2.1.1.4 - Em caso de necessidade, a Editora poderá recorrer ao
Conselho para obter a sua opinião/avaliação de determinada obra,
que seja ou que possa vir a ser comercializada pela Editora;
B.5.2.1.1.5 - Propor publicações;
B.5.2.1.1.6 - Responder pela qualidade dos textos publicados;
B.5.2.1.1.7 - A atividade do Conselho tem como sua diretriz o docu-
mento “Bases de Fé” da MEUC.

B.5.2.1.2 - Funcionamento do Conselho Editorial:
B.5.2.1.2.1 - O RH indica o (a) Coordenador (a) para o Conselho Edi-
torial que, por sua vez, comporá a equipe para o Conselho, com, no
mínimo, 5 (cinco) pessoas. O Administrador da Editora será membro
nato;
B.5.2.1.2.2 - Este Conselho Editorial fica subordinado ao RH da
MEUC e trabalhará em harmonia com a Diretoria dos Departamen-
tos Comerciais. Também oferecerá a esta acesso aos registros de
suas atividades, como atas e demais documentos, sempre quando so-
licitado. Também procurará manter diálogo com esse Departamento
para tomar decisões, quando julgar necessário.
B.5.2.1.2.3 - O mandato dos membros do Conselho é por tempo inde-
terminado. Quando houver renovação no Conselho, esta não deverá
exceder a 50% dos seus integrantes.

B.6 - DIRETORIA DE AVANÇO MISSION RIO E
RELAÇÕES COM A IECLB
Conforme descrição no preâmbulo deste regimento, e na Missão, Vi-
são e Valores, compete a esta Diretoria:

B.6.1 - Fomentar e apoiar desafios missionários, visando à
expansão do Evangelho de Jesus Cristo.
B.6.1.1 - Desafiar Obreiros (as) e Distritos para a consciência missi-
onária;
B.6.1.2 - Vislumbrar e avaliar novas áreas missionárias, com a pers-
pectiva de instalar um novo campo missionário para a MEUC;
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B.6.1.3 - Estudar e avaliar iniciativas de Distritos, buscando e pro-
videnciando, com a Diretoria da MEUC, formas de desenvolver um
novo campo missionário;
B.6.1.4 - Participar, com o RH e Diretoria da MEUC, na escolha de
um (a) Obreiro (a) para novos campos missionários;
B.6.1.5 - Gerir, com a Diretoria da MEUC, recursos para o avanço
missionário.

B.6.2 - A partir das Diretrizes firmadas entre MEUC e IECLB:
B.6.2.1 - Criar vínculos entre as ações da MEUC e as instâncias da
IECLB;
B.6.2.2 - Fomentar e manter o diálogo entre as instâncias da MEUC
e IECLB, em âmbito nacional, regional e local, visando ao bom en-
tendimento;
B.6.2.3 - Ouvir e avaliar as reivindicações dos Distritos, no que diz
respeito à realização de ofícios, zelando pela preservação dos acordos
entre MEUC e IECLB, conforme as Diretrizes e orientações contidas
neste Regimento, descritos no ponto B.1.5 - “Comunidade”;
B.6.2.4 - Agendar e organizar encontros e reuniões entre MEUC e
IECLB e providenciar representatividade da MEUC.

B.7 - DIRETORIA DE DIACONIA
A Diretoria de Diaconia tem como meta zelar pelo bom funciona-
mento das Entidades Diaconais existentes sob a mantença e par-
ceria da MEUC. Irá atuar em conjunto com os responsáveis dessas
obras, estabelecendo objetivos, planos de ações e metas. Todas as
Entidades Diaconais são vinculadas à MEUC e são frutos da atua-
ção missionária desta.
Parágrafo Único - Diaconia é serviço a Deus, refletido no amor ao
próximo que se encontra em sofrimento ou necessidades especiais.
Surge no contexto da oração que responde às Escrituras Sagradas.
Estas apontam para a visão integral do ser humano, que é valioso
por ser criado à imagem e semelhança de Deus, e pela redenção ofe-
recida por Cristo. O serviço diaconal é realizado por pessoas que
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seguem a ética cristã e se organizam em grupos de atuação – res-
posta concreta dada à pregação do Evangelho.

B.7.1 - A Diretoria deve ter como objetivo:
B.7.1.1 - Promover encontros e/ou seminários entre as Instituições
Diaconais e Distritos da MEUC;
B.7.1.2 - Zelar pela visão judaico-cristã do ser humano;
B.7.1.3 - Zelar para que os (as) Colaboradores (as), Funcionários (as)
e Voluntários (as) das Instituições Diaconais sejam pessoas cristãs,
inseridas na comunidade local da MEUC. No caso dos Voluntários,
assinar Termo de Voluntariado;
B.7.1.4 - No caso das Instituições Diaconais, zelar para que o Obreiro
local da MEUC participe das respectivas Diretorias;
B.7.1.5 - Zelar para que as ações diaconais, no âmbito da MEUC, não
sejam institucionalizadas independentes, de modo que a Diaconia se
torne um Departamento separado dos Distritos;
B.7.1.6 - Zelar para que não sejam criadas Entidades Jurídicas no
âmbito da MEUC, sem o conhecimento e consentimento da Diretoria
da MEUC;
B.7.1.7 - Publicar, indicar, fornecer e distribuir material literário de
interesse dos objetivos das Entidades, visando ao aprimoramento;
B.7.1.8 - Auxiliar Distritos e Instituições nas suas necessidades, ori-
entando a partir da visão geral da MEUC;
B.7.1.9 - Criar, fomentar e fortalecer a visão diaconal bíblica;

B.7.2 - As entidades hoje abrangidas por esta Diretoria são:

B.7.2.1 - CERENE:
O Centro de Recuperação Nova Esperança – CERENE, Entidade
estabelecida para atuar no tratamento e reabilitação de dependen-
tes químicos (álcool e outras drogas), com uma visão do ser humano
completo. Tem como foco mudanças comportamentais e a qualidade
de vida dos dependentes e de seus familiares, por meio da assistên-
cia aos recuperandos, com acompanhamento médico, laborterapia,
atividades de lazer, esportivas, educacionais, palestras, terapia em
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grupo, terapia individual, aconselhamentos e a espiritualidade, com
base na Palavra de Deus. Visa a atender pessoas de todas as regiões
do Brasil, atuando desde 1989, com unidades de internamento mas-
culino em Blumenau (SC), que é a sede, em Palhoça (SC), São Bento
do Sul (SC) e Lapa (PR), e uma unidade feminina em Ituporanga
(SC).

B.7.2.2 - União Cristã - Associação Social e Educacional:
A União Cristã - Associação Social e Educacional, pessoa jurídica
de direito privado, é uma associação de natureza civil, filantrópica,
de assistência social e educacional, sem fins lucrativos, inicialmente
sob a denominação deCentro Cristão de Assistência Social Bom
Amigo - BomAmigo, e posteriormente alterado para denominar-se
UNIÃO CRISTÃ - Associação Social e Educacional, abrigando
hoje:
B.7.2.2.1 - Bom Amigo:
Administrado por um Conselho Curador local, estabelecido em Blu-
menau (SC), é uma instituição de ensino infantil, tendo como obje-
tivo principal o atendimento a crianças de zero a seis anos, visando
ao seu desenvolvimento físico, espiritual, moral, psíquico e cogni-
tivo, e demais finalidades previstas em seu Estatuto Social.
B.7.2.2.2 - Faculdade Luterana de Teologia:
Administrada por um Conselho Curador local, estabelecida em São
Bento do Sul (SC), é uma instituição de ensino superior, de Con-
fissão Luterana, que tem como objetivo a formação pelo ensino, a
pesquisa e a extensão, para o bacharelado em teologia e, ainda, o
Curso Bíblico Básico – CBB, como Curso Superior Sequencial, de
Complementação de Estudos, e demais finalidades previstas em seu
Estatuto Social.

B.7.2.3 - Missão Evangélica de Amparo ao Menor – MEAME:
Entidade civil, filantrópica, sem fins lucrativos, que abriga crianças
que não têm condições de viver em seu próprio lar, ou oriundos de
um lar “destruído”; muitas vezes, abandonadas pelos seus pais e en-
tregues para adoção. Proporciona a essas crianças todos os cuidados
necessários para que tenham uma vida digna e saudável. Para isso,
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conta com a colaboração da igreja, da sociedade e do poder público,
para desenvolvimento dos projetos estabelecidos. Atua desde 1993
em Ijui (RS).

B.7.2.4 - Associação Ecos de Esperança:
Associação Ecos de Esperança, entidade cristã, não governamen-
tal (ONG), sem fins lucrativos, atuando na proteção da Criança e
do Adolescente e pela garantia de seus direitos. Luta por direitos
iguais para todos, por justiça social e pelos princípios do Evangelho
de Jesus Cristo, a fim de que possamos ter uma sociedade mais hu-
mana, justa e ética. Para isso, conta com a colaboração da igreja,
da sociedade e do poder público, para desenvolvimento dos projetos
estabelecidos. Administra o “Programa Casa-Lar”, com três unida-
des, e o “Programa Ecos na Comunidade”, atuando desde 1995, em
Joinville (SC).

B.7.2.5 - Associação dos Programas Educacionais e Assisten-
ciais - PEAL:
A Associação dos Programas Educacionais e Assistenciais - PEAL é
uma entidade de natureza civil, filantrópica, de Assistência Social
e Educacional, sem fins lucrativos, atuando no desenvolvimento de
atividades educacionais complementares ao ensino médio e básico,
promovendo a melhoria na qualidade de vida das crianças atendi-
das em seus programas, além de outras finalidades complementares
previstas em seu Estatuto Social. Conta com unidades de atendi-
mento nas cidades de Fraiburgo (SC), Benedito Novo (SC), Doutor
Pedrinho (SC), Timbó (SC), Pomerode (SC), Indaial (SC) e Concór-
dia (SC), possuindo estreitos laços de integração com os respectivos
Distritos Missionários da MEUC.

B.8 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E
INTEGRAÇÃO
A MEUC se entende como uma entidade dinâmica e atualizada, di-
ante das mudanças e transformações pelas quais passa a sociedade
em geral, principalmente nos últimos anos, sem, no entanto, aban-
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donar seus princípios básicos de conduta, de ética e de fé, que mar-
cam a trajetória da MEUC.

B.8.1 - São objetivos dessa Diretoria:
B.8.1.1 - Promover, por meio da comunicação, a integração daMEUC
nos diversos âmbitos;
B.8.1.2 - Orientar, supervisionar e tornar mais ágil a comunicação e
o fornecimento de informações entre Distritos, Departamentos, se-
tores da MEUC e para fora dela;
B.8.1.3 - Realizar os trabalhos de atualização e manutenção das fer-
ramentas de comunicação da MEUC;
B.8.1.4 - Incentivar os Distritos e Departamentos da MEUC a man-
ter atualizadas as informações inerentes ao seu campo de trabalho;
B.8.1.5 - Facilitar às pessoas, fora dos círculos da MEUC, acesso
às informações que possibilitem conhecer os objetivos da Entidade,
seus setores de trabalho, sua atuação e princípios, fornecendo dados
sobre locais de reuniões, programações e eventos comemorativos.

B.8.2 - Criar e manter arquivo histórico que esteja disponível
a todos que desejarem conhecer a história da MEUC;

B.8.3 - Observar e zelar pelo interesse daMEUC em toda ação
de comunicação.

B.9 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
A Diretoria de Planejamento tem a missão de fomentar, orientar e
assessorar a cultura do planejamento, do pensamento estratégico,
do empreendedorismo, visando à capacitação de líderes, missioná-
rios e leigos, contribuindo para a concretização da Missão, Visão e
Valores da MEUC.
B.9.1 - Planejamento é o processo de analisar uma organização sob
vários ângulos, repensando a forma de condução do trabalho, defi-
nindo seus rumos, fixando objetivos e o correspondente desdobra-
mento em ações que permitam atingir esses objetivos, monitorando,
por meio de indicadores, o êxito dessas ações na prática, envolvendo:
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B.9.1.1 - Pessoas-chave nesse processo, (com poder de decisão na co-
munidade), e que conheçam bem o trabalho;
B.9.1.2 - Comunidade alvo do planejamento;
B.9.1.3 - Especialistas em áreas que não sejam de domínio técnico
dos envolvidos na discussão, na busca por soluções;
B.9.1.4 - A construção de objetivos motivadores.
B.9.2 - Todo planejamento deve:
B.9.2.1 - Ser orientado a partir da Missão, Visão e Valores da MEUC,
bem como estar alinhado com os objetivos gerais propostos pela Di-
retoria da MEUC e homologados pela Assembleia Geral para o(s)
próximo(s) ano(s);
B.9.2.2 - Ter objetivo específico para contribuir no trabalho do Reino
de Deus;
B.9.2.3 - Avaliar a situação atual do trabalho em questão, buscando
identificar:
B.9.2.3.1 - Em relação ao ambiente interno, ou seja, do próprio tra-
balho da nossa comunidade e/ou trabalho específico:
B.9.2.3.1.1 - Quais os pontos fortes, para que se possa fortalecer e
consolidar essas iniciativas;
B.9.2.3.1.2 - Quais os pontos fracos que precisam ser melhorados.
B.9.2.3.2 - Em relação ao ambiente externo, ou seja, no ambiente em
que o trabalho está inserido (cidade, região, cultura, características
desse grupo de pessoas, etc.).
B.9.2.3.2.1 - Quais as oportunidades existentes (ex.: como atrair
mais pessoas e colaboradores);
B.9.2.3.2.2 - Quais as ameaças à continuidade do trabalho (ex.: coi-
sas ou pessoas que levam a não permanecerem no trabalho, ainda
que sejam líderes ou integrantes da comunidade).
B.9.3 - Construir objetivos (metas) de curto, médio e longo prazo,
que:
B.9.3.1 - Guardem um vínculo direto com a Missão, Visão e Valores
da MEUC, e que estejam alinhados com os objetivos gerais propostos
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pela Diretoria da MEUC e homologados pela Assembleia Geral para
o(s) próximo(s) ano(s).
B.9.3.2 - Contribuam para aproveitar melhor (consolidar) os pontos
fortes do ambiente interno e minimizar ou, preferencialmente, re-
verter os pontos fracos.
B.9.3.3 - Gerem ações para aproveitar as oportunidades, bem como
ações para enfrentar as ameaças do ambiente externo, que possam
comprometer a continuidade ou o crescimento do trabalho.
B.9.4 - Gerar um plano de ação, que é a organização das ideias rece-
bidas, para alcance das metas definidas em cada trabalho, cujos ob-
jetivos sejam específicos e mensuráveis. Para tanto, propõe-se iden-
tificar pela ordem: objetivos (propósitos), resultado esperado, como
fazer, prazo, quem faz, acompanhamento (como está a execução de
cada ação), custo.
B.9.5 - Recomenda-se que o diálogo sobre planejamento seja acom-
panhado de oração. Para tanto, sugere-se estudar as ações adotadas
pelos Irmãos Morávios, que geraram uma iniciativa evangelística
muito importante na história.
B.9.6 - A Diretoria de Planejamento deve levar a MEUC a se dedicar
ao planejamento, pois embora não tenha controle sobre os resulta-
dos, tem o dever de planejar a semeadura no Reino de Deus.
B.9.7 - A Diretoria de Planejamento daMEUC está à disposição para
auxiliar nos planejamentos dos trabalhos.
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Seção II

CONSELHO PASTORAL E EXECUTIVO

Fazem parte do Conselho Pastoral e Executivo pessoas não eleitas,
contratadas, remuneradas, indicadas pela Diretoria e avaliadas pela
Assembleia Geral da Entidade e, sendo aceitas, homologadas para
execução das tarefas a elas confiadas. As funções a serem desempe-
nhadas serão as seguintes:
C.1. Diretor Executivo
C.1.1. Recursos Humanos
C.1.2. Supervisores
C.1.3. Obreiros
C.2. Secretário Executivo
C.2.1. Assessoria à Diretoria
C.2.2. Contabilidade
C.2.3. Controle Patrimonial
C.3. Inspetor da GBM – Gnadauer Brasilien-Mission

C.1 - DIRETOR EXECUTIVO
Diretor Executivo é um cargo operacional, responsável em coordenar
e executar as deliberações da Diretoria da Missão Evangélica União
Cristã – MEUC.
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C.1.a - Escolha do Diretor Executivo
O Diretor Executivo é indicado pela Diretoria da MEUC, após esta
efetuar um trabalho de pesquisa e levantamento de informações, por
uma equipe de até 6 (seis) pessoas, indicadas e sugeridas pela Dire-
toria e pela Assembleia Geral da MEUC, com a participação do Ins-
petor da GBM. Essa pesquisa servirá para apurar e sugerir o nome a
ser indicado e, quando consolidado o processo, deve ser homologado
ou não pela Assembleia Geral. Em caso de homologação, tomará
posse de imediato. Após esse processo, exercerá a função em um pe-
ríodo de referência de 5 (cinco) anos. Findo este prazo, a Diretoria
tem a incumbência de reindicar à Assembleia Geral para homolo-
gação de novo período à frente dessa função e/ou dar início a novo
processo de pesquisa e levantamento. O cargo de Diretor Executivo,
na ausência de seu titular, após 20 (vinte) dias corridos, passará a
ser respondido pelo Presidente em exercício da MEUC, até o retorno
do Diretor Executivo ao cargo.
Parágrafo único - A Diretoria, a qualquer tempo, poderá propor à
Assembleia Geral novo processo de escolha de Diretor Executivo.

C.1.b - Competências do Diretor Executivo

C.1.b.1 - Zelar pelas diretrizes espirituais da MEUC:
C.1.b.1.1 - Coordenar o Departamento de Recursos Humanos e, a
partir dele, preparar e realizar:
C.1.b.1.1.1 - Atualizações Teológicas e Encontros das Famílias dos
(as) Obreiros (as); contratações de Obreiros (as) religiosos (as), trans-
ferências, demissões, instalações e despedidas de Obreiros (as) reli-
giosos (as) em Distritos ou Departamentos, manutenção dos conta-
tos com a Casa de Formação da Entidade e dos diversos trabalhos
diaconais;
C.1.b.1.1.2 - Acompanhar Obreiros (as) religiosos (as) e funcionários
(as) em situações pessoais e ministeriais;
C.1.b.1.1.3 - Zelar pela formação continuada de Obreiros (as) religi-
osos (as) e funcionários (as).
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C.1.b.2 - Acompanhar Distritos e Departamentos e, com Dire-
tores e Supervisores de área:
C.1.b.2.1 - Orientar ações para formação de líderes nos Distritos e
Departamentos;
C.1.b.2.2 - Organizar e participar do processo e desenvolvimento das
Conferências Bíblicas e Estudos Bíblicos e, dentro das possibilida-
des, realizar palestras e evangelizações no âmbito da MEUC e fora
dela;
C.1.b.2.3 - Orientar grupos e reuniões de trabalho nos Distritos e
Departamentos da MEUC;
C.1.b.2.4 - Mediar conflitos em Distritos ou Departamentos, sempre
em conjunto com o RH, Conselho de Administração e Coordenação
local, conforme a necessidade.

C.1.b.3 - Trabalhar com:
C.1.b.3.1 - Os (As) Supervisores (as) de  rea;
C.1.b.3.2 - A Secretaria Executiva;
C.1.b.3.3 - Diretorias das Entidades Mantidas;
C.1.b.3.4 - Diretoria da MEUC;
C.1.b.3.5 - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

C.1.b.4 - Cultivar contato com a GBM:
C.1.b.4.1 - Fazer visitas, contatos e relatórios;
C.1.b.4.2 - Coordenar e elaborar material para o periódico “Brücken-
bauen”;
C.1.b.4.3 - Organizar as visitas de membros e pessoas designadas
pela GBM.

C.1.b.5 - Cultivar contato com a IECLB em conjunto com ou-
tros Diretores:
C.1.b.5.1 - Planejar e organizar reuniões;
C.1.b.5.2 - Participar das reuniões da Comissão Permanente de Diá-
logo;
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C.1.b.5.3 - Zelar pelo cumprimento das Diretrizes de atuação da
MEUC na IECLB e outros acordos vigentes;
C.1.b.5.4 - Investir em contatos pessoais;
C.1.b.5.5 - Mediar situações conflitantes.

C.1.b.6 - Também são atribuições do Diretor Executivo:
C.1.b.6.1 - Cultivar contato com outras instituições religiosas e pri-
vadas.
C.1.b.6.2 - Relatar aspectos relevantes ao:
C.1.b.6.2.1 - Presidente;
C.1.b.6.2.2 - Secretário Executivo;
C.1.b.6.2.3 - Diretoria da MEUC.
C.1.b.6.3 - Auxiliar na organização e participar em eventos especiais,
de abrangência geral da MEUC;
C.1.b.6.4 - Decidir, com o (a) Supervisor (a) de  rea, sobre convites a
palestrantes oriundos de outras vertentes teológicas, exceto quando
se trata de MEUC e IECLB, conforme Item C.1.3.6.2.10 “Dos Obrei-
ros” deste regimento.

C.1.1 - Recursos Humanos
O Departamento de Recursos Humanos (RH) é responsável pela se-
leção, contratação e rescisões de Obreiros (as) e Funcionários (as),
bem como por zelar pelas normas internas da Entidade e legislação
vigente junto aos contratados, visando a um trabalho harmonioso
na Igreja de Jesus Cristo.
Sua composição será a seguinte:
C.1.1.1 - Diretor (a) Executivo (a);
C.1.1.2 - Secretário (a) Executivo (a);
C.1.1.3 - Supervisores (as) de  rea;
C.1.1.4 - Diretor (a) Administrativo e Financeiro da MEUC;
C.1.1.5 - Um (a) representante das entidades diaconais, convidado
pelo RH;
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C.1.1.6 - Um (a) professor (a) da FLT, convidado pelo RH.
Parágrafo Único - Após serem apresentados (as) na Assembleia
Geral e investidos (as) pela Diretoria eleita, na pessoa de seu Pre-
sidente, estarão aptos (as) para o desempenho de suas funções, nos
termos do item II da seção II, do artigo 12 do Estatuto Social da
MEUC.

C.1.2 - Supervisores (as) de  rea
Os (As) Supervisores (as) de  rea são Obreiros (as) indicados (as)
pela Diretoria da MEUC, ouvida a Entidade parceira, GBM – “Gna-
dauer Brasillien-Mission”, devendo seus nomes ser homologados pe-
la Assembleia Geral. O (A) Supervisor (a) é responsável por uma
área/região de supervisão que abrange Distritos, seus respectivos
Conselhos, Coordenações e Obreiros (as).
A função do (a) Supervisor (a) de  rea se estende por igual período
ao da gestão da Diretoria da MEUC.
O (A) Supervisor (a) de  rea é membro nato do RH e Diretoria de
Distritos da MEUC, e suas responsabilidades abrangem:

C.1.2.1 - Acompanhar OBREIROS (AS):
C.1.2.1.1 - Motivá-los (las) e orientá-los (las) para o trabalho do Reino
de Deus;
C.1.2.1.2 - Incentivá-los (las) à formação pessoal contínua, por meio
da leitura de bons livros e participação em cursos de capacitação,
sempre que possível;
C.1.2.1.3 - Motivá-los (las) para que zelem pelo cuidado com a famí-
lia e usufruam do dia de descanso semanal;
C.1.2.1.4 - Auxiliar a Secretaria Executiva na observação dos paga-
mentos da sua contribuição previdenciária e seguro de vida;
C.1.2.1.5 - Observar para que os (as) Obreiros (as) sejam devida-
mente instalados (as) em seus campos de atuação;
C.1.2.1.6 - Aplicar a avaliação dos (das) Obreiros (as) conforme cro-
nograma da Secretaria Executiva, ou solicitação do RH;

55



RI-MEU 26 de fevereiro de 2015 10:53 Page 56↵⌦� 

↵⌦� ↵⌦� 

↵⌦� 

C.1.2.1.7 - Orientar os (as) Obreiros (as) para programações gerais
da MEUC e respectivos Sínodos da IECLB;
C.1.2.1.8 - Mediar situações conflitantes;
C.1.2.1.9 - Auxiliar na observação do cumprimento do Regimento
Interno e demais normas internas da MEUC.

C.1.2.2 - Acompanhar DISTRITOS:
C.1.2.2.1 - Auxiliar os Distritos a atuarem nos propósitos da MEUC
(Missão, Visão e Valores);
C.1.2.2.2 - Ser elo entre RH, Diretoria de Distritos e Distritos;
C.1.2.2.3 - Tratar com Distritos questões de contratações e transfe-
rência de Obreiros (as);
C.1.2.2.4 - Comunicar, ou fazer comunicar, Paróquias e Pastores (as)
Sinodais a respeito de transferências de Obreiros (as);
C.1.2.2.5 - Acompanhar os Distritos na arrecadação, controle e uso
das finanças e envio de documentos para a Secretaria Executiva;
C.1.2.2.6 - Mediar situações conflitantes;
C.1.2.2.7 - Fomentar a visão missionária do Distrito e  rea de Su-
pervisão;
C.1.2.2.8 - Representar ou fazer representar a MEUC, em instala-
ções de Coordenações, comunicações da Diretoria, inaugurações, da-
tas comemorativas dos Distritos e situações pontuais que requerem
representação da MEUC;
C.1.2.2.9 - Acompanhar práticas locais de relacionamento entre
MEUC e IECLB;
C.1.2.2.10 - Incentivar o Distrito para que haja compreensão com o
seu (sua) Obreiro (a).

C.1.2.3 - Compete ainda:
C.1.2.3.1 - Cumprir e fazer cumprir determinações da Diretoria da
MEUC;
C.1.2.3.2 - Inteirar o Diretor Executivo de suas ações;
C.1.2.3.3 - Buscar auxílio do Diretor Executivo para suas ações.
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Parágrafo Único - As despesas decorrentes da Supervisão de  rea
poderão ser ressarcidas pelo Caixa Central, mediante apresentação
de documentos e notas fiscais à Secretaria Executiva ou ainda medi-
ante comunicação via Tesouraria do Distrito, no qual, o (a) Obreiro
(a) Supervisor (a) está alocado.

C.1.3 - Obreiros (as)
A MEUC entende por Obreiro (a) Religioso (a) a pessoa chamada e
designada pela sua Diretoria para prestação de serviços religiosos,
sendo bacharel em teologia ou não, contratado nas seguintes catego-
rias:
Missionários (as). São Obreiros (as) aprovados (as) pelo RH da
MEUC, contratados (as) e ordenados (as) para trabalhos religiosos,
após 2 (dois) anos de atuação como Missionário (a) Auxiliar.
Missionários (as) Auxiliares. São obreiros (as) aprovados (as)
pelo RH da MEUC e contratados (as) para trabalhos religiosos du-
rante 2 (dois) anos, em caráter de aprendizado, orientados por um
(a) Missionário (a).
Assistentes Religiosos. São obreiros (as) aprovados (as) pelo RH
da MEUC e contratados (as) por um Distrito ou Departamento da
MEUC para trabalhos religiosos.

C.1.3.1 - Da contratação
A contratação de obreiros (as) da MEUC acontece sempre por inter-
médio do RH, com o seguinte procedimento:
C.1.3.1.1 - Avaliação do “Curriculum Vitae”, dos relatórios de estágio
e do seu Posicionamento Teológico;
C.1.3.1.2 - O RH poderá buscar e considerar informações do Centro
de Formação e de campos de atividades em que o (a) Candidato (a)
já atuou;
C.1.3.1.3 - O (A) Candidato (a) será convocado (a) para uma entre-
vista, em reunião do RH;
C.1.3.1.4 - O RH da MEUC encaminhará o (a) Candidato (a) para
uma avaliação de tipologia de personalidade, com Profissional Psi-
cólogo;
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C.1.3.1.5 - A aprovação final da contratação se dará pela Diretoria
da MEUC;
C.1.3.1.6 - A contratação se dará por meio de um contrato de pres-
tação de serviços religiosos, elaborado pela Secretaria Executiva da
MEUC;
C.1.3.1.7 - Os dois primeiros anos do contrato de trabalho serão em
caráter de aprendizado, como Missionário (a) Auxiliar;
C.1.3.1.8 - O (A) Missionário (a) Auxiliar, preferencialmente, atuará
ao lado de um (a) Missionário (a). Nas exceções, o RH indicará um
(a) Missionário (a) Mentor (a).
C.1.3.1.9 - Após 2 (dois) anos, será feita uma avaliação do RH e,
sendo aprovado (a), a efetivação do contrato de trabalho. Será orde-
nado (a) em culto público como Missionário (a) da MEUC;
C.1.3.1.10 - De 3 (três) em 3 (três) anos ocorrerá, a partir da Su-
pervisão de  rea, uma avaliação, em conformidade com artigo do
Regimento Interno, que diz respeito ao “Comprometimento no seu
Campo de Trabalho”, sempre em conjunto com a Coordenação dos
Distritos, comitê ou campo de trabalho, conforme o caso;
C.1.3.1.11 - De 6 (seis) em 6 (seis) anos, ocorre a renovação contra-
tual dos (as) Obreiros (as) com a MEUC.

C.1.3.2 - Das concessões
Para que o (a) Obreiro (a) possa desenvolver suas atividades, a
MEUC concede:

C.1.3.2.1 - Dispêndio de Mister/Côngruas:
O (A) Obreiro (a) receberá um valor mensal do campo de trabalho
no qual atuará, que possibilite a sua subsistência com sua família.
Será um valor de referência, obedecendo a critérios estabelecidos
pela Diretoria da MEUC, com reajuste anual, a partir do qual, será
realizado o cálculo do valor a ser auferido.

C.1.3.2.2 - Previdência Social:
O (a) Obreiro (a) receberá do seu campo de trabalho a metade de sua
contribuição ao INSS e/ou de uma previdência privada, obedecendo
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aos limites mínimos e máximos de salário contribuição. Exige-se,
do (a) Obreiro (a), a comprovação junto à Secretaria Executiva, dos
recolhimentos efetuados.

C.1.3.2.3 - Seguro de Vida e Acidentes Pessoais:
O (a) Obreiro (a) receberá 30% do valor do prêmio do Caixa Central
e 30% do campo de trabalho, no qual atua [ata AGO 2009]. O (a)
Obreiro (a), da MEUC, aposentado (a) pelo INSS, que encerrar seu
vínculo contratual de prestação de serviços religiosos, e desejar con-
tinuar no grupo de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, receberá
30% do valor do prêmio do Caixa Central.

C.1.3.2.4 - Descanso semanal:
O (A) Obreiro (a) terá um dia de descanso semanal, o qual deve ser
usufruído como mandamento de Deus. Como é de praxe, para fun-
ções que concentram atividades no fim de semana, esse descanso
deverá ser, preferencialmente, na segunda-feira [Ata Diretoria: Blu-
menau, 09 e 10 de Dezembro 2005].

C.1.3.2.5 - Final de semana livre:
Duas vezes ao ano, preferencialmente um em cada semestre, o (a)
Obreiro (a) poderá usufruir de um final de semana livre (de sábado
à segunda-feira). Essa dispensa acontecerá em diálogo com o (a) Co-
ordenador (a) Geral do campo de trabalho, em data que não conflite
com a agenda de atividades [Ata Diretoria Blumenau, 09 e 10 de
Dezembro 2005]. Não poderá haver acumulação do final de semana
livre de um ano para o outro.

C.1.3.2.6 - Descanso anual:
O (A) Obreiro (a) terá 30 (trinta) dias de descanso anuais corridos,
que poderão ser divididos em até 2 (dois) períodos, sem suspensão
do Dispêndio Mister/Côngruas, que sempre serão remunerados pelo
campo de trabalho no qual foram adquiridos.

C.1.3.2.7 - Uso do veículo para viagens:
O (A) Obreiro (a) poderá fazer 2 (duas) viagens anuais até seus pais,
com o veículo do Distrito ou Departamento, reembolsando à MEUC
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apenas o combustível. Se o veículo sofrer algum dano ou necessitar
de algum reparo, durante a viagem ou em virtude desta, os custos
serão de responsabilidade do (a) Obreiro (a). Se o dano for oriundo
de desgaste normal do veículo, os custos serão do Distrito ou Depar-
tamento. Nesse caso, deverá prevalecer o bom-senso. Caso o veículo
não possua seguro total, o (a) obreiro (a) deverá pagá-lo no período
de tempo dessa viagem.

C.1.3.2.8 - Viagem à Alemanha:
O (A) Obreiro (a) poderá ser convidado (a) pela GBM para viajar à
Alemanha, com despesas pagas. O convite partirá da GBM e será
em combinação com a Diretoria da MEUC. Sua finalidade será apre-
sentar os trabalhos da MEUC. Durante a permanência no exterior,
a subsistência do (a) Obreiro (a) da MEUC passará a ser de 85% de
seu Dispêndio de Mister/Côngruas a ser paga pelo Distrito ou De-
partamento.

C.1.3.2.9 - Moradia:
O (A) Obreiro (a) receberá uma moradia do seu campo de trabalho.
Com a sua família, submete-se às cláusulas do Contrato de Como-
dato, seja a propriedade de terceiros ou da MEUC.

C.1.3.2.10 - Instalações de Cozinha e Cortinas:
As instalações de balcão de cozinha, pia, cortinas e armários de pa-
rede para a moradia do (a) Obreiro (a) serão disponibilizadas pelo
campo de trabalho.

C.1.3.2.11 - Veículo:
O (A) Obreiro (a) terá à sua disposição um veículo, a partir do seu
campo de trabalho, com a finalidade de desenvolver suas atividades
ministeriais e uso pessoal.

C.1.3.2.12 - Comunicação:
O (A) Obreiro (a) terá uma linha telefônica e serviço de internet à
sua disposição, a partir do seu campo de trabalho.
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C.1.3.2.13 - Formação continuada:
O obreiro (a) poderá buscar sua formação continuada, de interesse
da obra, em diálogos com o Conselho e/ou Departamento, em confor-
midade com Supervisor de  rea e Diretor Executivo da MEUC.
Parágrafo 1º - Os itens “Das concessões” (C.1.3.2.) pressupõem vi-
são e bom-senso por parte da Liderança do campo de trabalho, bem
como por parte do (a) Obreiro (a) que usufrui dessas concessões.
Parágrafo 2º - Findado o contrato de trabalho, findam-se as conces-
sões feitas pela MEUC.

C.1.3.3 - Das questões legais

C.1.3.3.1 - Previdência Social:
Na formalização do primeiro contrato de prestação de serviços reli-
giosos, o (a) Obreiro (a) deve inscrever-se junto ao Instituto Nacional
de Seguridade Social – INSS, na qualidade de “Contribuinte Indivi-
dual”, conforme disposição legal específica. Recolherá mensalmente
sua contribuição junto ao INSS, obedecendo aos limites mínimos e
máximos do salário de contribuição. O campo de trabalho ressarcirá
a metade da contribuição ao INSS. O (A) Obreiro (a) fica liberado
(a) para optar em receber 50% para outra forma de seguridade so-
cial. Exige-se a comprovação semestral dos recolhimentos junto à
Secretaria Executiva.

C.1.3.3.2 - Seguro de Vida e Acidentes Pessoais:
É obrigatória a participação do (a) Obreiro (a) no grupo de Seguro
de Vida e Acidentes Pessoais que a MEUC oferece e renova anual-
mente. A participação do (a) Obreiro (a) no Seguro será de 40% do
valor do seguro.

C.1.3.3.3 - O (A) Obreiro (a) compromete-se a ressarcir men-
salmente:

C.1.3.3.3.1 - O combustível, quando o veículo for usado de forma
particular, mediante planilha mensal de quilometragem, disponibi-
lizada pela Secretaria Executiva, sendo que:
i) Até 500 km por mês, o valor do combustível;
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ii) Acima de 500 km por mês, a quilometragem excedente deverá ter
o valor do combustível multiplicado por 2 (dois).

C.1.3.3.3.2 - As ligações telefônicas realizadas em caráter parti-
cular.

Parágrafo Único - Ao final de um período de atuação, o (a) Obreiro
(a), com sua família, deverá devolver tudo o que lhe foi confiado nos
itens moradia, cozinha e veículo, bem como outras concessões para
uso durante o período que atuou nesse campo de trabalho.

C.1.3.4 - Do cônjuge
As exigências por parte da contratanteMEUC/Distrito/Departamen-
to ocorrerão em relação à pessoa contratada, porém:
C.1.3.4.1 - É louvável o envolvimento voluntário do cônjuge na com-
preensão, no apoio e reflexão do ministério e atividades ministeriais.
[Ata Diretoria: 13 Dez 2003 Item 5.11].
C.1.3.4.2 - Caso haja possibilidade de contratação de serviços religi-
osos do cônjuge, pelo campo de trabalho, esta será apenas no âmbito
do Distrito em questão.
C.1.3.4.3 - A contratação de serviços religiosos do cônjuge, no campo
de trabalho, deverá ser aprovada, ou não, pela Coordenação do Dis-
trito e pelo RH da MEUC.
C.1.3.4.4 - O Dispêndio de Mister/Côngruas do cônjuge contratado,
em relação ao campo de trabalho, será de, no mínimo, 23% e máximo
de 43% do valor de referência Mister/Côngruas da MEUC.
C.1.3.4.5 - O cônjuge contratado para serviços religiosos recolherá
sua contribuição junto ao INSS, obedecendo aos critérios da legisla-
ção. O campo de trabalho ressarcirá 50% desse valor.
C.1.3.4.6 - A contratação do cônjuge, em caráter local, não poderá
ser impedimento para transferência, nem garante novo contrato em
novo campo de trabalho.
C.1.3.4.7 - Para esclarecer dúvidas e/ou questionamentos do item
acima, o (a) Obreiro (a) se dirigirá:
C.1.3.4.7.1 - À Secretaria Executiva da MEUC;
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C.1.3.4.7.2 - Ao (a) Supervisor (a) de  rea;
C.1.3.4.7.3 - Ao RH da MEUC;
C.1.3.4.7.4 - À Diretoria da MEUC

C.1.3.5 - Da permanência
O tempo de permanência do (a) Obreiro (a) no mesmo campo de tra-
balho será, preferencialmente, entre 7 (sete) e 10 (dez) anos.
O (A) Obreiro (a) permanecerá no campo designado até que haja
outra designação, ou transferência, que acontecerá em diálogo entre:
a) O RH e a Diretoria da MEUC,
b) A Liderança do campo de trabalho;
c) O (A) Obreiro (a).
Em caso de transferência, recomenda-se ao (à) Obreiro (a) não inter-
ferir no campo de atividades anterior.
Ao (À) Obreiro (a) que se aposentar e continuar residindo próximo a
qualquer um dos campos de trabalho recomenda-se evitar qualquer
forma de ingerência ao trabalho de seus sucessores.

C.1.3.6 - Do comprometimento no seu campo de trabalho
“Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarre-
gados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é
que sejam fiéis” (1Co 4.1-2).
C.1.3.6.1 - A MEUC deseja que o (a) Obreiro (a) se familiarize e se
identifique com sua História e com suaMissão, Visão e Valores, iden-
tificados no preâmbulo deste Regimento.
C.1.3.6.2 - A MEUC confia ao (à) seu (sua) Obreiro (a) um campo de
trabalho e deseja que:
C.1.3.6.2.1 - Tenha ali sua comunidade de vida e comunhão;
C.1.3.6.2.2 - Compreenda e considere os limites e as fraquezas, bem
como, as possibilidades e os potenciais desse campo de trabalho;
C.1.3.6.2.3 - Seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedi-
mento, no amor, na fé e na pureza (segundo 1Tm 4.12);
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C.1.3.6.2.4 - Insira-se nesse campo de trabalho, considerando seus
aspectos culturais;
C.1.3.6.2.5 - Forme, com a Liderança desse campo de trabalho, uma
equipe bem relacionada, engajada e comprometida com o trabalho
do Reino de Deus;
C.1.3.6.2.6 - Desperte zelo missionário e a responsabilidade para
com a causa do Reino de Deus;
C.1.3.6.2.7 - Crie visão e comprometa-se com o senso de sustentabi-
lidade desse campo de trabalho;
C.1.3.6.2.8 - Crie visão e comprometa-se com o senso de sustentabili-
dade das demais obras da MEUC, considerando Gálatas 6.2: “Levai
as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo”;
C.1.3.6.2.9 - Mantenha um bom relacionamento com os (as) colegas
de trabalho, com as instâncias na MEUC e com os (as) Obreiros (as)
e Lideranças da IECLB;
C.1.3.6.2.10 - Ao convidar pregador de fora de seu campo de traba-
lho, sempre trate do assunto com sua Liderança. Ao convidar um
palestrante de fora da MEUC/IECLB, o fará em diálogo com seu
(sua) Supervisor (a) de  rea;
C.1.3.6.2.11 - Elabore um informativo mensal ou trimestral das ati-
vidades em seu campo de trabalho;
C.1.3.6.2.12 - Elabore, com a Liderança de seu campo de trabalho,
o planejamento anual de atividades, que será discutido e harmoni-
zado com o planejamento de todos os demais campos de trabalho no
planejamento anual da MEUC;
C.1.3.6.2.13 - Escreva, pelo menos uma vez ao ano, um artigo para o
Informativo da MEUC e para o Informativo da GBM;
C.1.3.6.2.14 - Zele por sua formação continuada.

C.1.3.7 - Eventos indispensáveis
Os seguintes eventos são de participação indispensável:
C.1.3.7.1 - Assembleias Gerais Ordinárias e/ou Extraordinárias da
MEUC;

64



RI-MEU 26 de fevereiro de 2015 10:53 Page 65↵⌦� 

↵⌦� ↵⌦� 

↵⌦� 

C.1.3.7.2 - Atualizações Teológicas promovidas pela MEUC;
C.1.3.7.3 - Encontro de Obreiros (as);
C.1.3.7.4 - Encontros Regionais de Lideranças e de Obreiros (as);
C.1.3.7.5 - Conferências Sinodais de Obreiros (as), segundo previsto
entre o (a) Pastor (a) Sinodal e o (a) Supervisor (a) de  rea.
Parágrafo 1º - O (A) Obreiro (a) não deverá assumir compromissos
em seu campo de trabalho ou fora dele nas datas desses eventos.
Parágrafo 2º - Em caso de impedimento, o fato deverá ser comu-
nicado, por escrito, ao (a) Supervisor (a) de  rea, que avaliará a
dispensa.
Parágrafo 3° - As despesas desses eventos serão abonadas 75% pela
MEUC e pelo campo de trabalho, e 25% pelo (a) Obreiro (a).

C.1.3.8 - Fora do seu campo de trabalho
C.1.3.8.1 - A MEUC deseja que o (a) Obreiro (a), quando solicitado,
assuma pregações nas Conferências Bíblicas em outros Distritos;
C.1.3.8.2 - Todo (a) Obreiro (a) poderá assumir palestras e pregações,
mediante convite, em outros campos de trabalho da MEUC, ou fora
dele, desde que não comprometa a agenda em seu próprio campo.
Para isso, deverá submeter o convite à Liderança local, para apro-
vação ou não. Excedendo-se a atividade a 4 (quatro) dias, ou 3 (três)
atividades anuais, deverá submeter o convite à sua Liderança e ao
seu (sua) Supervisor (a) de  rea, para aprovação ou não.
C.1.3.8.3 - Sempre que o (a) Obreiro (a) for solicitado (a) em outro
campo de trabalho para atividades que sejam de responsabilidade
de Obreiro (a) colega, como pregações e visita de aconselhamento
pastoral, ele deverá fazê-lo em acordo com o (a) Obreiro (a) desse
campo, sem ferir o caráter poimênico.

C.1.3.9 - Disposições gerais
C.1.3.9.1 - Em caso de acidente ou doença do (a) Obreiro (a) e seu
consequente impedimento para o trabalho, ele (ela) deverá comuni-
car ao (à) Supervisor (a) de  rea no prazo de 2 (dois) dias;
C.1.3.9.2 - Ao assinar o contrato de prestação de serviços religiosos
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com a MEUC, compreendido pela legislação do INSS como de tempo
integral, o (a) Obreiro (a) não exercerá outra atividade profissional;
C.1.3.9.3 - A participação do (a) Obreiro (a) em Diretorias ou Grê-
mios, fora do âmbito da MEUC, assim como candidaturas ao setor
público, só poderá ocorrer mediante diálogo e aprovação do Conselho
do campo de trabalho e do (da) Supervisor (a) de  rea;
C.1.3.9.4 - Publicações, artigos e posicionamentos do (a) Obreiro (a),
que envolvem a MEUC como Entidade, devem ser avaliados com o
(a) Supervisor (a) de  rea.

C.1.3.10 - Da correção
Se os Itens “Das Questões Legais” ou “Do comprometimento” estive-
rem sendo atendidos de forma inadequada, o (a) Supervisor (a) de
 rea e/ou Secretário Executivo orientará o (a) Obreiro (a), confiando
que corrija sua conduta. Não havendo reação adequada, haverá ad-
vertência por parte do Diretor Executivo. Persistindo a falta, o (a)
Obreiro (a) será convidado a comparecer a uma reunião com o RH
da MEUC.

C.1.3.11 - Da rescisão
A rescisão contratual, por qualquer uma das partes, poderá acon-
tecer a qualquer tempo, porém, é desejável que seja dado um aviso
prévio de 6 (seis) meses.
Em casos de o (a) Obreiro (a) não atender aos itens “Das Questões
Legais” ou “Do Comprometimento”, e ter sido orientado pelo (a) Su-
pervisor (a) de  rea, advertido pelo Diretor e chamado pelo RH, e
persistir na conduta inadequada, a MEUC rescindirá o contrato com
um 1 (mês) de aviso prévio.
Para esclarecer dúvidas e/ou questionamentos em relação ao tópico
C.1.3 - “Dos (Das) Obreiros (as)”, este se dirigirá, pela ordem, à:
Secretaria Executiva da MEUC;
Supervisor (a) de  rea;
RH da MEUC;
Diretoria da MEUC.
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C.2 - SECRET RIO EXECUTIVO
O Secretário Executivo é membro nato do Conselho Pastoral e Exe-
cutivo, indicado pela Diretoria para a Assembleia Geral, que o ho-
mologará quando de sua contratação. Suas atribuições são as se-
guintes:

C.2.1 - Assessoria à Diretoria:
C.2.1.1 - Prestação de informações e serviços, especialmente à Dire-
toria eleita na Assembleia Geral;
C.2.1.2 - Em caso de eleição da Diretoria, secretariar a Assembleia
convocada para esse fim, à qual estará subordinada;
C.2.1.3 - Assessorar os membros da Diretoria, o Diretor Executivo e
as demais Diretorias, Órgãos e Departamentos da MEUC nos diver-
sos assuntos relacionados à Secretaria Geral da Entidade.

C.2.2 - Contabilidade:
C.2.2.1 - Centralizar todas as informações administrativas e econô-
micas da MEUC, bem como seu planejamento, sua execução, seu
controle e arquivo;
C.2.2.2 - Assessorar a MEUC nos assuntos relacionados à adminis-
tração, finanças, assuntos fiscais, trabalhistas e contábeis;
C.2.2.3 - Elaborar as demonstrações contábeis exigidas por lei e pe-
las normas do Conselho Federal de Contabilidade, assinando-as e
respondendo por elas perante a Entidade e os Órgãos Governamen-
tais;
C.2.2.4 - Efetuar os registros dos livros contábeis da MEUC junto
aos Órgãos Competentes;
C.2.2.5 - Assessorar a Diretoria Administrativa e Financeira da
MEUC na competência desta em deliberar sobre procedimentos e
normas internas relacionadas à gestão financeira e contábil da En-
tidade;
C.2.2.6 - Prestar informações ao Conselho Fiscal da MEUC e para
Auditorias internas e externas, quando necessário.
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Parágrafo único - A Secretaria Executiva será auxiliada por um
Departamento Jurídico contratado pela Diretoria da MEUC.

C.2.3 - Controle Patrimonial:
C.2.3.1 - Por meio de sistemas e softwares contratados, efetuar o
controle e registro de todos os bens móveis e imóveis da MEUC, sua
aquisição, depreciação e baixa;
C.2.3.2 - Auxiliar e assessorar Distritos e Departamentos da MEUC
no atendimento às normas e leis relacionadas à construção, refor-
mas e vendas de bens imóveis, bem como a compra e venda de veí-
culos da Entidade;
C.2.3.3 - Assessorar a Diretoria Administrativa e Financeira na com-
petência desta em deliberar sobre procedimentos e normas internas,
relacionadas à gestão do patrimônio da Entidade, conforme estabe-
lecido no Estatuto Social, Seção II, subseção I, item IV letra a.

C.3 - INSPETOR DA GBM
A GBM, como entidade de envio dos primeiros Obreiros da MEUC
e parceira até hoje, tem, no seu Inspetor, a pessoa de diálogo entre
MEUC e GBM. As atribuições do Inspetor são:
C.3.1 - Visitar a MEUC, suas mantidas, seus (suas) Obreiros (as) e
participar dos seus eventos no Brasil;
C.3.2 - Representar, divulgar e tornar conhecido o trabalho daMEUC
na Alemanha;
C.3.3 - Organizar visitas de intercâmbio de brasileiros (as) convida-
dos (as) pela GBM ou acordados entre MEUC e GBM;
C.3.4 - Participar com opiniões, sugestões e críticas nas reuniões de
Diretoria e Assembleia Geral da MEUC; e/ou ser um Mediador em
momentos de atenção especial;
C.3.5 - Mediar diálogos entre Obreiros (as) em tratativas que requei-
ram atenção especial;
C.3.6 - Participar das reflexões e tratativas nas relações com a
IECLB e outras instituições que requeiram atenção especial;
C.3.7 - Assessorar, orientar e ajudar na reflexão das diretrizes espi-
rituais da MEUC;
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C.3.8 - Atuar como Conselheiro e participar nas decisões da escolha
de Diretor (a) e Supervisores (as) da MEUC.
C.3.9 - Zelar e auxiliar na reflexão sobre linhas de atuação daMEUC,
tanto na formação, diaconia e/ou missão;
C.3.10 - Fomentar, buscar e viabilizar recursos, a partir da GBM,
por meio de convênios e ofertas para obras contínuas e específicas
na MEUC.
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Seção III

CONSELHO FISCAL

D.1 - DEFINIÇÃO E FORMAÇÃO
O Conselho Fiscal é órgão auditor, fiscalizador e orientador. É tam-
bém coparticipante das decisões de maior impacto nas finanças da
Entidade. Desempenha suas funções por meio do acompanhamento
dos balancetes e seus respectivos documentos, lançamentos de en-
tradas e saídas de valores e dos balanços, que são prestações de con-
tas de períodos. Deve ter autonomia e responsabilidade própria no
desenvolvimento de sua decisão.
No Estatuto Social, Capítulo III, Seção III, aprovado e em vigor, te-
mos a descrição do Conselho Fiscal e do que se espera e deseja, con-
forme segue:
O Conselho Fiscal é formado por um número mínimo de três e no
máximo oito membros titulares e igual número de suplentes, os
quais serão eleitos trienalmente, por ocasião da Assembleia Geral
Ordinária, que elege os membros da Diretoria:
D.1.1 - Os membros titulares deverão ser membros da Assembleia
Geral;
D.1.2 - Os membros suplentes poderão ser participantes dos Con-
selhos Distritais sem, necessariamente, serem membros da Assem-
bleia Geral.
D.1.3 - Os membros suplentes assumem os cargos dos efetivos, em
caso de impedimentos, ausências ou por motivo de estes deixarem
seus cargos.
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D.2 - COMPETÊNCIA DO CONSELHO FISCAL
D.2.1 - O Conselho Fiscal tem como atribuições examinar e fiscalizar
os atos da Entidade, no que diz respeito à arrecadação e aplicação
dos recursos financeiros, e apurar a exatidão das contas e a sua es-
crituração correta nos registros competentes;
D.2.2 - O Conselho Fiscal, em sua área de competência, emitirá, anu-
almente, um parecer sobre as contas e atos da Diretoria, sendo esse
parecer peça integrante da prestação de contas da Diretoria à As-
sembleia Geral.
D.2.3 - É de sua competência ainda:
Visitar os Departamentos Comerciais, Administrativos, de Ensino,
Distritos e outros a que vier a ser designado, nos quais deve ave-
riguar se os procedimentos administrativos obedecem à regulamen-
tação legal, nos setores de pessoal, fiscal, imposto de renda, caixa,
contabilidade, bem como, averiguar a perfeita ordem dos documen-
tos dos imóveis da MEUC e orientar para as regularizações neces-
sárias.
D.2.4 - Os procedimentos gerais e a forma de execução de suas tare-
fas fazem parte de regulamento próprio.
D.2.5 - Deve ter autonomia e responsabilidade própria no desenvol-
vimento de sua decisão.
D.2.6 - O Conselho Fiscal é o representante de cada irmão e cada
irmã da Igreja, bem como, em todos os demais atos administrati-
vos. Deve zelar pela contribuição espontânea para manutenção da
comunidade.

Os documentos da Missão Evangélica União Cristã, mencionados neste Regimento
Interno, encontram-se no site www.meuc.org.br.
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