ESTATUTO DE UM DEPARTAMENTO DE MISSÕES (modelo)
Existem vários modelos, inclusive em livros constantes da bibliografia, assim, vamos abordar um modelo
resumido, com a finalidade de introduzir conhecimento sobre pontos importantes que devem integrar o
estatuto, de modo a deixar definido e fundamentado na igreja, de forma clara e objetiva, a existência do
departamento.

Exemplo Básico:
Este é apenas um modelo, existem outros, o importante e ter ciência de pontos básicos a
estarem no estatuto a fim de não causar dúvida nos procedimentos e dar embasamento ao
ministério e suas ações.

1 PROPÓSITO:
1.1 Definição de Missões: A Igreja
tem
como
definição
de
missões
o
desenvolvimento de qualquer ministério que tenha o objetivo de cumprir a Grande Comissão
(Mt. 28: 18 – 20);
1.2 Objetivo do Depto de Missões: Ensinar e instruir a igreja a respeito de seu papel missionário no
mundo; apoiar a expansão da obra missionária através do apoio aos missionários;
1.3 Flexibilidade na interpretação e revisão do estatuto: Acontecerão de
em
ou quando necessário (Urgente) de acordo com a aprovação do Conselho da igreja.

tantos

anos

2 ESTRUTURA:
2.1

Membros do Depto de Missões: Deve ser composto de representantes de várias faixas etárias, de
diferentes grupos da igreja local, que manifestam as seguintes características:

2.1.1 Maturidade Espiritual: Ser membro da igreja
, ter participação ativa nas reuniões do
Depto de Missões, no cumprimento das responsabilidades dentro do Depto, disposição para absorver e
conviver com o estatuto do Depto; trabalhar em comunhão e interação com a liderança na igreja local.
2.1.2 Envolvimento com Missões: Orar regularmente por missões e pelos missionários, agências missionárias
e outros ministérios sustentados pela igreja
; disposição para assumir o compromisso de
investir tempo substancial com a área missionária; comunicar-se com missionários e ministérios
sustentados pela igreja
; contribuir financeiramente com missões salvo, por
impedimentos circunstanciais.
2.1.3 Disponibilidade para troca de informações: estar alerta, a fim de transmitir novas informações do
Depto, equipando e promovendo o crescimento do mesmo através de recursos e metas que se
façam necessárias, tais como: treinamento, participação em conferências/palestras, cursos, leituras, etc.
2.2

Composição do Depto. de Missões: Deve ser composto por membros da sede, pelo menos
representante de cada congregação, um presbítero e cooperadores esporádicos.

um

2.2.1 Nomeação: A nomeação ou substituição de um membro do Depto. ocorrerá de acordo com a aprovação do
Conselho da Igreja
. Em caso de substituição, o novo membro participará por três meses, sem
direito a voto, juntamente com o membro a ser substituído.
2.2.2 Mandato: A duração do mandato será de ____anos, nomeada pelo Conselho da igreja
2.3

Diretoria do Depto. de Missões e atribuições: A diretoria será nomeada pelo Conselho da igreja
com mandato de
anos;
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