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INICIARAM-SE ESTAS REUNIÕES EM NOME DO SENHOR JESUS
THESE MEETINGS WERE STARTED IN THE NAME OF THE LORD JESUS

TÓPICOS PARA A IRMANDADE
TOPICS FOR THE BRETHREN
ESFRIAMENTO ESPIRITUAL – AUSÊNCIA DAS VIRTUDES DE DEUS
Alguém de entre a Irmandade, percebendo a ausência da manifestação de Deus em si mesmo,
deve clamar a Ele por Suas virtudes. Rogar continuamente pela guia de Deus sobre si.

SPIRITUAL DRYNESS - ABSENCE OF GOD'S VIRTUES
Someone among the brethren, perceiving the absence of the manifestation of God in himself, must
cry out to Him for His virtues. Continually pray for God's guidance over you.

CLAMAR PELO SANGUE DE JESUS – Complementação do Tópico 11 de 2015
O ministério aconselha a irmandade para que permaneça sob a viva proteção do sangue de Jesus
Cristo, fruto do Seu sacrifício e morte na cruz (Apoc. 12,11). Lembramos que o sangue do Senhor
foi derramado para a expiação de nossos pecados (Rom. 3,15 a 25; Ef. 1,7; Col. 1,14 e 1Ped.
1,19). Assim, devemos clamar pelo sangue do Senhor Jesus nos cultos, serviços espirituais bem
como onde nos sentimos em perigo ou em tentação.

CALL UPON THE BLOOD OF JESUS – Complementation of Topic 11 of 2015
The ministry advises the brethren to remain under the living protection of the blood of Jesus Christ,
the fruit of His sacrifice and death on the cross (Rev. 12:11). We remember that the Lord's blood
was shed for the atonement of our sins (Rom. 3:15 to 25; Eph. 1:7; Col. 1:14 and 1Pet. 1:19).
Thus, we must call upon the blood of the Lord Jesus in services of worship, spiritual services as
well as where we feel in danger or in temptation.
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PECADO DA MENTIRA
A prática da mentira é um grave pecado perante os olhos do Altíssimo visto ser esse hábito maldito
próprio de satanás, sendo sua natureza a de querubim caído, conforme se lê em João 8,44 “Vós
tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai: ele foi homicida desde o
princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele; quando ele profere mentira,
fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira”. Devemos ter em mente que na
cidade santa não entrarão os mentirosos como testifica a própria verdade no livro de Apocalipse
(Apoc.21,27 e Apoc.22,15) “...ficarão de fora... qualquer que ama e comete a mentira.”.

SIN OF LIE
The practice of lying is a serious sin in the eyes of the Most High, since this maledicence is typical
of Satan, his nature being that of a fallen cherub, as it reads in John 8:44 "Ye are of your father the
devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not
in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he
is a liar, and the father of it.” We must keep in mind that the liars will not enter the Holy city as the
truth itself testifies in the book of Revelation.
(Apoc.21,27 and Apoc.22,15) “...anyone who loves and commits a lie will be left out”.

PECADOS DIANTE DE DEUS – DIVISÃO – MURMURAÇÃO – CONTENDA
A igreja é o corpo sacerdotal de Cristo, sendo referida nas escrituras como Sua noiva e futura
esposa. Por essa razão aqueles que se levantam contra seus irmãos (Mat.5,22; Fil.3,2 e
Apoc.22,15), bem como aqueles que murmuram ou buscam dividir a irmandade em facções e
partidos praticam pecado grave, agindo contrariamente às ordenanças da palavra de Deus, a qual
nos exorta no caminho do amor fraterno.
Acerca desses, se acha escrito na carta aos Rom.16,17, “E rogo-vos, irmãos, que noteis os que
promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes; desviai-vos deles”.
(Rom.12,10; 1Cor.13,1 ao 14; 1Tim1,5; Heb.10,24 e Apoc.22,15).

SINS BEFORE GOD - DIVISION - MURMURING - STRIFE
The church is Christ's priestly body, referred to in scripture as His bride and future wife. For this
reason, those who rise up against their brothers (Mt.5,22; Phil.3,2 and Rev.22,15), as well as those
who murmur or seek to divide the brethren into factions and parties, practice serious sin, acting
contrary to to the ordinances of the word of God, which exhorts us on the path of brotherly love.
Concerning these, it is written in the letter to Rom.16,17, “Now I beseech you, brethren, mark them
which cause divisions and offences contrary to the doctrine which ye have learned; and avoid
them..” (Rom.12,10; 1Cor.13,1 to 14; 1Tim1,5; Heb.10,24 and Rev.22,15).
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CRIAÇÃO, FORMAÇÃO MORAL CRISTÃ E RELACIONAMENTO DOS PAIS COM
OS FILHOS CONFORME A PALAVRA DE DEUS
Referência ao Tópico 3 de 2016. Reiteramos à irmandade que o processo de criação e educação
dos filhos é responsabilidade exclusiva dos pais. Encontramos, ainda, na palavra de Deus
recomendação para que os pais instruam seus filhos na sã doutrina e no conhecimento dela.
Rogamos a vigilância sobre o conteúdo de materiais consumidos pelas crianças e jovens, quer
sejam literaturas, jogos eletrônicos, filmes, desenhos animados, musicais, sites perniciosos, bem
como os ambientes de relacionamentos sociais, tendo em vista a malignidade ali fartamente
disseminada. A paciência e carinho no trato e criação dos filhos, denota e cultiva o amor. A
formação de um caráter cristão nos filhos, fará com que tenham um futuro de paz.

RAISING CHILDREN, CHRISTIAN MORAL FORMATION AND RELATIONSHIP OF
PARENTS WITH CHILDREN ACCORDING TO THE WORD OF GOD
Reference to Topic 3 of 2016. We reiterate to the brethren that the process of raising and educating
children is the sole responsibility of parents. We also find in the word of God a recommendation for
parents to instruct their children in the doctrine of God and in the knowledge of it. We ask for
vigilance over the content of materials consumed by children and young people, whether literature,
electronic games, movies, cartoons, musicals, harmful websites, as well as the environments of
social relationships, in view of the malignancy that is widely disseminated there. Patience and
affection in the treatment and upbringing of children, denotes and cultivates love. The formation of
a Christian character in children will make them have a future of peace.

PROFECIA – Complementação do Tópico 1 de 2018
A sabedoria de Deus esclarece que “Não havendo profecia, o povo se corrompe; mas o que
guarda a lei, esse é bem-aventurado” (Prov. 29,18). A lei e os profetas duraram até João Batista,
período no qual se profetizava a vinda do Messias, mas, este vindo na pessoa santa de Jesus
Cristo, por Ele veio o dom da profecia. Desde então as profecias anunciam a volta do Senhor
Jesus. Extinguiu-se, portanto, o ministério de profeta e foi dispensado aos homens o dom da
profecia (Rom. 12,16; 1Cor. 12,10 e 1Tess. 5,20). Ainda que por esse dom se anuncie o futuro, a
profecia é manifestada com o intuito final de convencer o crente a se firmar na fé, desviando-se do
mal.

PROPHECY - Complementation of Topic 1 of 2018
The wisdom of God makes it clear that “Where there is no prophecy, the people perish: But he that
keepeth the law, happy is he.” (Prov. 29:18). The law and the prophets lasted until John the Baptist,
a period in which the coming of the Messiah was prophesied, but, this coming in the holy person of
Jesus Christ, through Him came the gift of prophecy. Since then the prophecies announce the
return of the Lord Jesus. Therefore, the office of prophet was extinguished and the gift of prophecy
was given to men (Rom. 12, 16; 1 Cor. 12, 10 and 1 Thess. 5, 20). Although by this gift the future is
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announced, the prophecy is manifested with the final aim of convincing the believer to stand in the
faith, turning away from evil.

A GRAÇA DE DEUS – SALVAÇÃO DO HOMEM
A graça é uma dádiva celeste, concedida por Deus, por intermédio do sacrifício de Cristo, salvando
o crente da maldição, justificando-o e o conduzindo à vida eterna (Ef. 2,8 e Tito 2,11). Todos os
salvos são vencedores pela graça de Deus. Ninguém pode conquistar salvação por méritos
pessoais. A graça é, também, o poder vivo e operante de Deus na Igreja, concedida pelo Espírito
Santo, de sorte a capacitá-la na milícia da vida eterna. O apóstolo Paulo testifica do poder da graça
em sua epistola 1Cor 15,10: “Mas pela graça de Deus sou o que sou; e a sua graça para comigo
não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles; todavia não eu, mas a graça de Deus, que
está comigo”. Recomenda Timóteo a se fortalecer na graça também, conforme se verifica em 2Tim
2,1: “Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus”. Portanto, a Igreja que
vivenciar o Espírito Santo em si mesma, experimentar a dispensação dos dons celestes, respeitar
a santa palavra de Deus e guardar a sã doutrina, pode afirmar que a graça de Deus habita nela. A
salvação não é propriedade de nenhuma denominação religiosa nem, em verdade, o poderia ser,
sendo obra da graça divinal – concessão maravilhosa de Jesus – que, por Seu sacrifício, abriu-nos
a revelação de Sua Palavra e, por ela, mediante a fé, franqueou-nos o acesso a Deus,
dispensando o Espírito Santo em nossos corações.

THE GRACE OF GOD - SALVATION OF MAN
Grace is a heavenly gift, given by God, through the sacrifice of Christ, saving the believer from the
curse, justifying him and leading him to eternal life (Eph. 2:8 and Titus 2:11). All the saved are
conquerors by the grace of God. No one can earn salvation by personal merits. Grace is also the
living and working power of God in the church, bestowed by the Holy Spirit, so as to enable in the
warfare of eternal life. The apostle Paul testifies of the power of the grace in his epistle 1cor 15:10:
“But by the grace of God I am what I am: and his grace which was bestowed upon me was not in
vain; but I laboured more abundantly than they all: yet not I, but the grace of God which was with
me. ” He recommends Timothy to be strengthened in grace too, as seen in 2 Timothy 2:1: “Thou
therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.”. Therefore, the Church that
experiences the Holy Spirit, experiences the dispensation of heavenly gifts, respects the holy word
of God and keeps the doctrine of God, can affirm that the grace of God dwells in us. Salvation is
not the property of any religious denomination, nor indeed could it be, being the work of divine
grace - a wonderful concession of Jesus - which, by His sacrifice, opened to us the revelation of His
Word and, through it, through the faith, has given us access to God, dispensing the Holy Spirit in
our hearts.
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NATUREZA DE CRISTO
Referência ao Itens 2 e 3 dos Pontos de Doutrina
A natureza humana de Jesus, gerada no ventre de Maria, é claramente distinta da natureza divina
do Deus filho, segunda pessoa (1João 5, 20) da trindade santa (Item 2 dos Pontos de Doutrina)
que Nele tomou corpo. O Senhor, tomando natureza humana, com o objetivo de ser o
representante dos que Nele crerem para a remissão dos pecados, na sua condição de homem, era
inferior a Deus. Contudo, em sua natureza divina, sendo o Verbo eterno, jamais deixou de ser
Deus (João 20,21 e 1João 5,20). Jesus Cristo tornou-se, ao mesmo tempo, Deus filho – eterno e
incriado – e o homem nascido em Belém da Judéia. Por conseguinte, ainda que Ele tenha
assumido a natureza de homem (João 13,31), conserva para sempre – e inquestionavelmente
inalterada – a sua natureza de Deus, intercedendo pela Igreja na glória celeste.

NATURE OF CHRIST
Reference to Items 2 and 3 of the Doctrine Points
The human nature of Jesus, generated in the womb of Mary, is clearly distinct from the divine
nature of God the son, second person (1 John 5, 20) of the holy trinity (Item 2 of the Doctrine
Points) that took body in Him. The Lord, taking human nature, in order to be the representative of
those who believe in Him for the remission of sins, in His human condition, was inferior to God.
However, in his divine nature, being the eternal Word, He never ceased to be God (John 20:21 and
1 John 5:20). Jesus Christ became, at the same time, God the son – eternal and uncreated – and
the man born in Bethlehem of Judea. Therefore, although He assumed the nature of man (John
13:31), He forever preserves – and unquestionably unchanged – His nature as God, interceding for
the Church in heavenly glory.

UNÇÃO – PROCEDIMENTOS – NÃO SUBSTITUI O BATISMO
Complementação ao Item específico – Convenção de 1936
Faz-se para a irmandade quando o enfermo pedir ou o ministério sentir fazê-la.
“Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com
azeite em nome do Senhor; E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; e, se
houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados”. (Tiago 5,14 e 15). A unção é de
responsabilidade preferencial do Ancião. Na falta deste, pode ser o Cooperador do Ofício
Ministerial, Diácono ou o Cooperador de Jovens e Menores. Presentes dois ou mais servos, um
apresentará a necessidade a Deus e o outro procederá a unção. Com uma oração de poucas
palavras, após a apresentação a Deus, o irmão que procederá o serviço, com o dedo umedecido
em azeite, tocará a testa da pessoa, proferindo as palavras da unção “Irmão (ã), Te unjo com
azeite, em Nome do Senhor, conforme a palavra de Deus”. A unção não substitui o batismo. A
irmandade não deve oferecer unção.
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ANOINTING - PROCEDURES - DOES NOT REPLACE BAPTISM
Complementation to the Specific Item - Convention of 1936
It is done for the brethren when the sick ask or the ministry feels like doing it.
"Is any sick among you? let him call for the elders of the church; and let them pray over him,
anointing him with oil in the name of the Lord and the prayer of faith shall save the sick, and the
Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him." (James 5, 14
and 15). The anointing is the Elder's preferential responsibility. In the absence of this, it can be the
Cooperator of the Ministerial Office, Deacon or the Cooperator of Youth and Children. Two or more
servants present, one will present the need to God and the other will proceed with the anointing.
With a few words prayer, after the presentation to God, the brother who will perform the service,
with his finger moistened in oil, will touch the person's forehead, saying the words of the anointing
"Brother or Sister, I anoint you with oil, in the name of the Lord, according to the word of God.”
Anointing does not replace baptism. The brethren must not offer anointing.

SERVIÇO DIVINO NOS FUNERAIS – CREMAÇÃO
Repetição do Tópico 6 de 2021 e Retificação do Tópico 8 de 1991
O Conselho de Anciães instrui que não se deve negar o serviço divino no funeral, a qualquer que o
solicitar, independentemente da condição de sepultamento (corporal ou cremado), da fé
professada e, ou mesmo, da vida pregressa do falecido (a), considerando que a família espera um
consolo de Deus. Deverá ser iniciado com as seguintes palavras: “Deus seja louvado. Iniciemos
este serviço divino, neste funeral, em Nome do Senhor Jesus”.

DIVINE SERVICE AT FUNERALS - CREMATION
Repetition of topic 6 from 2021 and correction of topic 8 from 1991
The council of elders instructs that divine service at the funeral should not be denied to anyone who
requests it, regardless of the condition of burial (corporal or cremated), the faith professed and, or
even, the previous life of the deceased, whereas the family expects a consolation from God.
Should begin with the following words: “God be praised. Let us begin this divine service, at this
funeral, in the Name of the Lord Jesus."

ENTENDIMENTO DA FRASE BÍBLICA, MAIS IMPORTA OBEDECER A DEUS DO
QUE AOS HOMENS – Repetição do Tópico 1 de 2007
Quando o apóstolo Pedro assim se manifestou, foi por ocasião em que o sumo sacerdote proibiu
de se falar no nome do Senhor Jesus e Sua doutrina, negando culpa na morte do filho de Deus.
Esta frase não pode ser dita insinuando não ser necessário obedecer aos ensinamentos revelados
por Deus e ensinados à irmandade pelo Ministério constituído para instruir a Igreja.
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UNDERSTANDING THE BIBLICAL PHRASE, IT IS MORE IMPORTANT TO OBEY
GOD THAN MEN – Repeat Topic 1, 2007
When the apostle Peter thus manifested himself, it was on the occasion that the high priest forbade
speaking in the name of the Lord Jesus and His doctrine, denying guilt in the death of the Son of
God. This sentence cannot be said to imply that it is not necessary to obey the teachings revealed
by God and taught to the brethren by the Ministry constituted to instruct the Church.

INSCRIÇÃO EM NOME DO SENHOR JESUS ANOTADA EM NOSSAS CASAS DE
ORAÇÃO
A expressão EM NOME DO SENHOR JESUS tem sua origem numa revelação. No princípio desta
Obra aqui no Brasil, não havia sido escolhido nenhum verso bíblico, ou mesmo inscrição, a ser
anotada nas casas de oração. Naquele tempo, os irmãos se consultavam entre si qual versículo
bíblico deveria ser escrito na parede. Nesse período de busca, o irmão Louis Francescon, estando
em oração com alguns irmãos, recebeu a resposta da frase que deveria ser gravada nos templos.
Uma irmã, com o dom de interpretação de línguas (1Cor.12,10), traduziu a linguagem manifestada
por um certo irmão da seguinte maneira: “Irmão, o Senhor falou que não há necessidade de
procurar textos bíblicos, basta escrever a frase: EM NOME DO SENHOR JESUS”.

INSCRIPTION IN THE NAME OF THE LORD JESUS WRITTEN IN OUR HOUSES
OF PRAYER
The expression IN THE NAME OF THE LORD JESUS has its origin in a revelation. At the
beginning of the work of God in Brazil, no biblical verse, or even inscription, had been chosen to be
annotated in the houses of prayer. At that time, the brothers consulted among themselves which
Biblical verse should be written on the wall. In this period of search, brother Louis Francescon,
being in prayer with some brothers, received the answer of the sentence that should be engraved in
the temples. A sister, with the gift of interpreting tongues (1Cor.12,10), translated the language
expressed by a certain brother as follows: “Brother, the Lord has said that there is no need to look
for biblical texts, just write the sentence: IN THE NAME OF THE LORD JESUS".

CASAMENTO
A palavra de Deus orienta o casamento – somente entre homem e mulher – para não serem
contaminados pelo pecado (1 Cor.7,9). Quando consumado, o casamento deve ser mantido até a
morte de uma das partes. Quem proceder diferente disto, incorre no que está instruído a seguir, em
tópico próprio para o assunto.

WEDDING
The word of God guides marriage – only between a man and a woman – not to be contaminated by
sin (1 Cor.7,9). When consummated, the marriage must be maintained until the death of one of the
parties. Whoever proceeds different from this, incurs what is instructed to follow, in a specific topic
for the subject.
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SEPARAÇÃO OU DIVÓRCIO
Encontramos com muita clareza na palavra de Deus que somente é tolerado ao homem ou a
mulher, se separar – ou se divorciar – por motivo de adultério, ainda que isto não expresse a
vontade do Senhor, conforme podemos ver em Mat.19,3 a 9: “Então chegaram ao pé dele os
fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: É licito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo?
Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e
fêmea os fez, E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois
numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou não o
separe o homem. Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio, e
repudiá-la (divorciar)? Disse-lhes ele: Moisés por causa da dureza dos vossos corações vos
permitiu repudiar vossas mulheres; mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que
qualquer que repudiar (divorciar de) sua mulher, não sendo por causa de prostituição (adultério e
imoralidade sexual), e casar com outra, comete adultério; e o que casar com a repudiada também
comete adultério”. Reiteramos que a doutrina acima citada se aplica tanto aos homens como às
mulheres.

SEPARATION OR DIVORCE
We find very clearly in the word of God that it is only tolerated for a man or a woman, to separate –
or divorce – for adultery, even if this does not express the will of the Lord, as we can see in at
Mat.19,3 to 9: “The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful
for a man to put away his wife for every cause? And he answered and said unto them, Have ye not
read, that he which made them at the beginning made them male and female, and said, For this
cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they twain shall be one
flesh? Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together,
let not man put asunder. They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of
divorcement, and to put her away? He saith unto them, Moses because of the hardness of your
hearts suffered you to put away your wives: but from the beginning it was not so. And I say unto
you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another,
committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery." We reiterate
that the above doctrine applies to both men and women.

INFIDELIDADE CONJUGAL
O casamento torna o homem e a mulher uma só carne – ou um só corpo – perante Deus. Por essa
razão, o casal deve, reciprocamente, respeito e amor mútuo entre si, não sendo admissíveis atos
de agressões físicas ou psicológicas entre os cônjuges, considerando que essas atitudes
configuram uma modalidade de infidelidade conjugal. Lembramos que o casal, tendo Cristo como
cabeça, jamais poderá se dar a práticas de iniquidades, perversidades, malícias ou deslealdade
um com o outro.
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MARRIAGE INFIDELITY
Marriage makes man and woman one flesh - or one body - before God. For this reason, the couple
must reciprocally respect and love each other, and acts of physical or psychological aggression
between the spouses are not admissible, considering that these attitudes constitute a modality of
marital infidelity. We remember that the couple, having Christ as their head, can never indulge in
iniquity, perversity, malice or disloyalty with one another.

VESTES DA IRMANDADE
A vestimenta do cristão, quer de irmãs ou de irmãos, deve ser honesta, decente, revelando
dignidade e decoro pois somos templos do Espírito Santo. Pelo traje se mostra o temor devido a
Deus, tendo-se em mente que a nudez parcial ou vestes muito justas delineando o corpo,
promovem a sensualidade e a lascívia, comportamentos reprovados por Deus à Sua Igreja, como
podemos constatar na epístola aos Gálatas 5,19: “Porque as obras da carne são manifestas, as
quais são: prostituição, impureza, lascívia (que é sensualidade exagerada) ...”.

BRETHREN GARMENTS
The Christian's dress, whether of sisters or brothers, must be honest, decent, revealing dignity and
decorum for we are temples of the Holy Spirit. By the dress, fear due to God is shown, bearing in
mind that partial nudity or very tight clothes delineating the body, promote sensuality and
lasciviousness, behaviors disapproved by God to His church, as we can see in the epistle to the
Galatians 5 ,19: “Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication,
uncleanness, lasciviousness (which is exaggerated sensuality)".

PARTICIPAÇÃO EM CELEBRAÇÕES DE CASAMENTOS NA IDOLATRIA Repetição do Tópico 7 de 2009
No tocante a cerimônia religiosa de casamentos perante a idolatria, antes de os noivos se
casarem, ainda não se prostraram perante os ídolos. O que se come ou bebe antes dessa
cerimônia não traz contaminação. Irmãos que têm familiares que se casarão na idolatria, poderão
participar de um almoço ou jantar antes da cerimônia religiosa.

PARTICIPATION IN MARRIAGE CELEBRATIONS IN IDOLATRY - Repetition of Topic 7
of 2009
Regarding the religious ceremony of marriages before idolatry, before the bride and groom were
married, they had not yet prostrated themselves before idols. What is eaten or drunk before this
ceremony does not bring contamination. Brothers who have family members who will marry in
idolatry will be able to participate in a lunch or dinner before the religious ceremony.
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POLÍTICA
Não devemos votar em candidatos ou partidos políticos cujo programa de governo seja contrário
aos valores e princípios cristãos ou proponha a desconstrução das famílias no modelo instruído na
palavra de Deus, isto é, casamento entre homem e mulher.

POLITICS
We must not vote for candidates or political parties whose government program is contrary to
Christian values and principles or propose the deconstruction of families in the model instructed in
the word of God, that is, marriage between a man and a woman.

AUXÍLIOS E COLETAS POR REDES SOCIAIS
A irmandade não deve utilizar-se das redes sociais para solicitar atendimento e ou pedido de
auxílio. Igualmente, a Congregação Cristã na Oceania, em favor próprio ou em benefício de igrejas
da mesma fé em outros países, não se utiliza desse meio para solicitar Coletas ou Contribuições
entre a irmandade.

ASSISTANCE AND COLLECTION BY SOCIAL NETWORKS
The brethren must not use social media to request assistance or requests for assistance. Likewise,
the "Congregation of Christians / Christian Congregation" in Oceania for its own benefit or for the
benefit of churches of the same faith in other countries, does not use this means to request
Collections or Contributions among the brethren.

NÃO DEVEMOS EXTINGUIR O ESPÍRITO
A vida espiritual do crente é concedida pelo Espírito Santo consolador, o qual nos comunica as
virtudes necessárias (At.1,5 a 8; 2, 4 e 33; 10,44) para caminharmos com Cristo nessa jornada
terrena. As riquezas divinais são dispensadas aos fiéis por esse santo Espírito enviado por Cristo
(João15,26), vindo a morar em nosso ser (1Cor.6,19). Comportamento leviano e impurezas, bem
como o envolvimento excessivo com as perversidades do mundo, entristecem o Espírito Santo
(Ef.4,30) podendo extingui-lo, conforme adverte o apóstolo na primeira epístola aos
Tessalonicenses 5,19 “Não extingais o Espírito”. A consequência disso é uma cegueira espiritual e
um triste distanciamento de Deus, visto que é o Espírito quem nos comunica tudo quanto é de
Deus: João, 14,26, “Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito”.

WE MUST NOT EXTINGUISH THE SPIRIT
The spiritual life of the believer is granted by the Holy Spirit, which gives us the necessary virtues (acts 1,5 to
8; 2, 4 and 33; 10,44) to walk with Christ on this earthly journey. The divine riches are dispensed to the
faithful by this Holy Spirit sent by Christ (John 15, 26), coming to live in our being (1 Cor. 6, 19). Lighthearted
behavior and impurity, as well as excessive involvement with the wickedness of the world, grieve the Holy
Spirit (Eph.4,30) and can extinguish it, as the apostle warns in the first epistle to the Thessalonians 5,19
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“Quench not the spirit” . The consequence of this is spiritual blindness and a sad estrangement from God,
since it is the spirit who communicates to us everything that is of God: John, 14:26, “But the Comforter,
which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all
things to your remembrance, whatsoever I have said unto you”.

ESCLARECIMENTOS SOBRE OS TERMOS SEITAS E SEITÁRIOS
Não é correto denominar as igrejas evangélicas de seitas. Essa palavra, neste particular, designa
sistema religioso divergente de religião dominante. Há irmãos membros de igrejas evangélicas,
que vivenciam a Graça assim como nós; creem em Nosso Senhor Jesus e buscam a salvação na
obra redentora de Cristo. De igual modo, jamais devemos cognominar de “seitários” qualquer
cristão, até porque essa palavra não consta do dicionário.

Not applicable for the English language.
ESCLARECIMENTO SOBRE O TERMO CRIATURAS
Nunca devemos denominar de criatura as pessoas não cristãs, tendo em memória que esse termo
agride e não condiz com a forma de tratamento ensejado pela palavra de Deus.

Not applicable for the English language.
COLETAS – ANÚNCIO DE RESULTADOS - Reconsideração Tópico 21 de 1991
A critério dos irmãos que presidem as Reuniões Regionais Ministeriais – RRM, poderá ser
informado o resultado auferido da Coleta e apresentado à irmandade. A reconsideração deste
tópico é feita, em virtude das novas modalidades de contribuições, que podem ser feitas através de
transferência entre contas correntes ou depósito bancário.

COLLECTIONS - ANNOUNCEMENT OF RESULTS - Reconsideration Topic 21 of 1991
At the discretion of the brothers who preside over the Regional Ministerial Meetings – RMM, the
result obtained from the Collection may be informed and presented to the brethren. The
reconsideration of this topic is made, due to the new modalities of contributions, which can be made
through transfers between everyday accounts or bank deposits.

CANTAR O HINO DE ENCERRAMENTO AJOELHADOS - Reconsideração do Tópico
21 de 2003
Eventualmente, a critério do irmão que preside o serviço, no encerramento do culto, poderá cantar
o último hino – ou uma estrofe dele – com a irmandade ainda ajoelhada. Isto não deve ser habitual,
mas, exclusivamente sob a guia de Deus.
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SING THE CLOSING HYMN KNEELING - Reconsideration of Topic 21 of 2003
Eventually, at the discretion of the brother who presides over the service, at the end of the service,
everyone will be able to sing the last hymn – or a stanza of it – with the brethren still kneeling. This
should not be habitual, but exclusively under the guidance of God.

AFASTAMENTOS TEMPORÁRIOS OU PERMANENTES – DESTITUIÇÃO
Toda solicitação de afastamento por parte de irmão ou irmã ocupantes de cargos ou ministérios,
implicará na retirada do seu nome do cadastro de voluntários e ou colaboradores, bem como do
Relatório, resultando em uma ação de destituição. O retorno do mesmo poderá ser deliberado,
unicamente, na Reunião Regional Ministerial – RRM competente. Para casos que envolvam
Anciães e Diáconos, devem ser ratificados em Reunião dos Anciães Mais Antigos do Brasil. Casos
excepcionais que envolvam situações de doenças graves ou permanentes que impossibilitem o
exercício do cargo ou ministério, devem ser encaminhados ao Conselho dos Anciães.

TEMPORARY OR PERMANENT LEAVES - DISMISSAL
Any request for leave by a brother or sister occupying positions or ministries will imply the removal
of their names from the register of volunteers and/or collaborators, as well as from the Report,
resulting in a dismissal action. The return of the same can be decided, only, in the competent
Regional Ministerial Meeting - RMM. For cases involving Elders and Deacons, they must be ratified
at the Meeting of the Oldest Elders in Brazil. Exceptional cases involving situations of serious or
permanent illness that make it impossible to exercise the office or ministry must be referred to the
Council of Elders.

CÓDIGO DE ÉTICA
É dever de cada irmão que ocupa ministério na Congregação Cristã na Austrália / Congregação
Cristã na Nova Zelândia / Congregação Cristã em (Fiji), conhecer integralmente o referido Código.
Será criado protocolo de entrega nominal para certificação de conhecimento do mesmo.

CODE OF ETHICS
It is the duty of each brother who occupies ministry in the Congregation of Christians in Australia /
Christian Congregation in New Zealand / Christian Congregation in (Fiji), to fully know the
aforementioned Code. Nominal delivery protocol will be created for certification of knowledge of the
same.

ART 9º DO ESTATUTO – Complemento ao Tópico 13 de 2021
À luz do Art. 9º Inciso IV, que condiciona a efetiva destituição do ocupante de cargo ou ministério
por incapacidade física, entenda-se que essa incapacidade pode ser física, psíquica ou sensorial.
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ART 9 OF THE BYLAWS - Complement to Topic 13 of 2021
In light of Art. 9th Item IV, which conditions the effective dismissal of the occupant of a position or
ministry due to physical incapacity, it is understood that this incapacity can be physical, psychic or
sensorial.
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