
 
      Manaus, Am, 7 de dezembro de 2015 
 
 

À  
Mesa Diretora da Convenção Geral das Assembleias de Deus no 
Brasil, CGADB 
At: Pr. José Wellington Bezerra da Costa,  
Presidente 
 
Assunto – AGE e Reforma do Estatuto e Regimento Interno da 
CGADB. 
 
Estimados Presidente e Pastores membros da Mesa Diretora, 
Saudações com a Paz do Senhor Jesus Cristo. 
 
“Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, 
assim como bem vai a tua alma” (3 Jo 1.1). 
 
Com relação à vossa solicitação de sugestões e parecer das 
Convenções Estaduais sobre o referido assunto. A Convenção 
Estadual da Assembleia de Deus no Amazonas, CEADAM, vem, 
Respeitosa e preliminarmente: 
1- Sugerir pela não reforma do Estatuto e Regimento Interno da 

CGADB, visto os já vigentes satisfazerem plenamente as relações 
na nossa CGADB. 

2- Lembrar que qualquer reforma requer AGE, demandando 
dispêndio unicamente dos ministros inscritos na CGADB, que, na 
sua grande maioria, são de baixa e precária renda, sem condições 
do seu próprio sustento, muito menos, ainda, para atender a 
tantas convocações, sobretudo de AGE’s. 

3- Refletir que seria essa a sexta AGE convocada nos últimos anos, 
ou seja, uma AGE no intervalo de cada uma das últimas cinco 
AGO’s, sendo essa próxima convocada, caso aconteça,  a segunda 
no curtíssimo período dos últimos (2,5 anos), portanto, com 
pesadíssima oneração, até danos e prejuízos a quem não tem 
nada a ver, não quer,  não vê necessidade, nem sugere “reformas 
estatutárias”, os ministros inscritos na CGADB, que se veem 
obrigados a comparecerem por se tratar de reforma dos 
regramentos sociais da sua organização de classe ministerial na 
qual são inscritos e membros, a CGADB. 

4- Pensar que não é normal essas inúmeras AGE’s e tantas reformas 
estatutárias e regimentais sem que seja por imposições de ajustes 
legais, somente por “interesse de quem?”; com certeza não é 
interesse dos convencionais, os únicos onerados e apenados 
nessas convocações. 

5- Avaliar, inclusive, que na última AGE, como no caso da próxima, 
tem acontecido convocações não bem pensadas visto os prazos 
curtos, começo de ano, mês de Janeiro, mês da família e de férias 
familiares, alta temporada, passagens e hospedagem escassas e 
caríssimas, obrigando-os a despender com anuidade, taxa de 
inscrição vazia de hospedagem e alimentação, tudo por conta dos 

 



próprios ministros, o que parece não ser conveniente, bom, 
coerente, justo, honesto e direito; ainda, em local que não 
preserva neutralidade, não permitindo que todos sejam iguais e 
em iguais condições de oneração. 

 
 Assim, que, a CEADAM: 
1- Sugere pela permanência dos Estatuto e Regimento Interno da 

CGADB na forma atual, sem reformas, por não ver a mínima 
necessidade, portanto, pela não procedência dessa AGE. 

2- No entanto, caso persista tal AGE e reforma: 
2.1 - Que seja alterada a agenda da referida AGE para (01 ou 2 

dias) antes da próxima AGO, em abril de 2017, visto pesada e 
insuportável oneração dos ministros para atenderem AGE e 
AGO no curto e inconcebível período de 01 (um) ano. E, se 
alterada para esta sugestão, os ministros só teriam o sacrifício 
com despesas de virem uma só vez, para as AGE e AGO/2017. 
Lembrando, ainda, que data estatuída para AGO é fixa, para 
AGE, porém, não. Podendo, portanto, a aludida AGE ser (1 ou 2 
dias) antes da AGO, sem prejuízo algum. 

2.2 - Alterada a data para essa AGE sugerida, as Convenções 
Estaduais sejam informadas dos pontos de reforma, com 
tempo para análise, junto as suas Diretorias e órgãos, e 
sugestões; e, numa reunião, os Presidentes de Convenções e a 
Mesa Diretora da CGADB, com tempo de pelo menos (2, 3 ou 
mais dias), discutam, apreciem e formulem proposta de 
consenso, para simplificar os trabalhos de uma pretensa AGE 
para tal. 

2.3 - Qualquer alteração feita passe a vigorar somente após a 
próxima AGO/2017 que tem um rito estatutário e regimental 
com prestação de relatórios das diretorias com mandato findo, 
outros, e, quem sabe, será, também, de transição, não sabemos 
como nem com quem. 

2.4 - Para que ocorra uma transição tranquila aos destinos da 
nossa querida CGADB, agregando-se todos os sentimentos e 
gerações. 

3- Todos, igualmente, façam uma autoanálise e sejam reformados 
comportamentos e relações, observadas as regras parlamentares 
institucionais adequadas à Santa Palavra de Deus, observando os 
princípios de relações espirituais, sócias e regras parlamentares, 
com base na imutável Palavra de Deus, tornam-se, assim, 
desnecessárias constantes reformas estatutárias e regimentais, 
salvo por adequações legais e públicas. A Palavra de Deus é 
perfeita, eterna e soberana sobre pessoas e documentos.  

4- Caso aconteça a referida AGE, procedendo-se tal reforma. Quanto 
aos pontos apresentados, a CEADAM é do parecer: 
4.1 - Favorável à “Estadualização”, para vigência somente após a 

próxima AGO de 2017, que demonstrará pureza, 
autenticidade, isenção e transparência no processo eleitoral e 
de reforma; 

4.2 - Favorável à “Eleição por cargo”, como está e tem dado certo, 
por ser mais democrático, espiritual, bíblico, transparente, 

 



respeitoso e da livre vontade do eleitor, o convencional, 
expressa pelo voto livre; 

4.3 - Favorável aos “Meios eletrônicos oficiais”, como está, porque 
fica aberto a todos os meios disponíveis: Público, institucional, 
ou, se necessário, outros, em caso de incidentes e imprevistos. 

 
Limitados ao exposto, rogando a Deus sua sempre direção sobre 
nossa CGADB em todos os seus órgãos diretivos e desejo de pleno 
sucesso, renovamos sentimentos de estima e consideração, 
desejando um Feliz Natal e Abençoado Ano novo de 2016. 

 
        Fraternalmente,    
 
 
 
 
                                                                       
                                                                                   Pr. Jonatas Câmara 
                                                                    Presidente das IEADAM e CEADAM 

 
 
 

          

 


