MINISTÉRIO APOSTÓLICO DA RESTAURAÇÃO
REGIMENTO INTERNO (Rev.01)
I – NO QUE CREMOS
DEUS
1.01 – Cremos num ser sempiterno detentor de todos os atributos da divindade, tais como:
Sabedoria, Onisciência, Onipresença, Santidade.

Referencia Bíblica: Dt.6.4 ; Mt 28.19 ; Mc. 12.29

BÍBLIA
1.02 – Cremos ser a Bíblia a Palavra de Deus expressa em forma escrita e, portanto sagrada,
confiada a homens para escreverem-na por intermédio da inspiração especial do Espírito Santo.
(II Tm. 3:14-17). Composta de 66 livros escritos por aproximadamente 40 autores que
inspirados por Deus tiveram em tempos e lugares diferentes, num período de 1600 anos.

Referencia Bíblica: 2 Tm 3.14-17

JESUS
1.03 – Estamos certos que a encarnação de Jesus, foi gerada pelo Espírito Santo e foi concebido pela
virgem Maria, possui a natureza humana, foi crucificado e sepultado, ressuscitou de forma
corpórea e visível ao terceiro dia e foi assunto aos céus quarenta dias após sua ressurreição
Lucas 1:31, 35/ Fil. 2:6-7/ Lucas 23:33-53/ 24:6-15 e 51). E que ele é o Messias prometido
(Gen.3:15) e que o próprio Jesus Cristo é o Senhor das Escrituras, a fonte e o alcance de sua
autoridade.

Referencia Bíblica: Is. 7.14 ; Rm 8.34; At. 1.9

O HOMEM
1.04 – Temos por verdade que todo homem é pecador por causa da herança de Adão e pelas suas
próprias culpas e que não tem condições de justificar – se por seus próprios méritos diante de
Deus.

Referencia Bíblica: Rm 3.23; At. 3.19

A SALVAÇÃO
1.05 – Acreditamos que todo homem pode ser salvo de seus pecados e justificado diante de Deus
pelo favor Divino revelado na Graça, tendo uma fé confiante em Cristo e crendo que seu
sacrifício na cruz é suficiente para salvar a todos que o buscam.

Referencia Bíblica: At. 10.43 ; Rm. 10.13; 3.24-26; Hb. 7.25; 5.9

BATISMO NAS ÁGUAS
1.06 – Recebemos o Batismo nas águas como uma ordenança do Senhor Jesus àqueles que crêem e
como forma de confissão pública e fé e arrependimento de pecados selando assim, a sua união
com Cristo.

Referencia Bíblica: Mt.28.19; Rm. 6.1-6; Cl 2.12

O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO
1.07 – Reputamo-o como a capacidade sobrenatural que Deus dá ao homem, afim de que este possa
realizar a obra de Deus na terra, de maneira mais perfeita e objetiva.

Referencia Bíblica: At. 1.5;2.4;10.44-46;19.1-7

OS DONS DO ESPÍRITO SANTO
1.08 – Cremos na operação dos dons do Espírito Santo visando o aprimoramento e edificação da
igreja. (I Cor. 12:4,11)

Referencia Bíblica:1 Co 12.1-12

A SANTIFICAÇÃO
1.09 – Temos como uma obra contínua e gradativa do Espírito Santo sobre a vida do crente que dá
condições de viver desembaraçado do pecado e em comunhão com Deus. (João 16:13).

Referencia Bíblica:Hb.9.14;1Pe1.15

A IGREJA
1.10 – A igreja é o corpo visível e invisível de Cristo é a igreja local onde se agrega os seus
membros.

Referencia Bíblica: Rom 12.5

OS DÍZIMOS
1.11 – Acreditamos ser o dízimo e as ofertas para a manutenção do Ministério da Igreja e do
Templo.

Referencia Bíblica: Ml 3.10

SEGUNDA VINDA DE CRISTO
1.12 – Estamos certos que Cristo voltará de uma forma invisível ao mundo para arrebatar sua igreja
por meio da ressurreição dos que dormem no Senhor e da transformação em corpos
glorificados aos que estiverem vivos, respectivamente; e depois de forma visível na Batalha de
Armagedon, para guerrear com Satanás e lança-lo em cativeiro por 1000 anos.

Referencia Bíblica:1 Ts 4.16-17;1 Co.15.51-54;Ap. 20.4; Zc.14.5;Jd. 14

TRIBUNAL DE CRISTO

1.13 – Que todos os cristãos comparecerão ante o Tribunal de Cristo, para receber a recompensa
dos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra.

Referencia Bíblica:2 Co 5.10

JUÍZO VINDOURO

1.14 – No juízo vindouro que justificará os fiéis e condenará os infiéis.

Referencia Bíblica: Ap. 20.11-15

VIDA ETERNA

1.15 – E na vida Eterna de gozo e felicidade para os fiéis e de tristeza e tormento para os infiéis.

Referencia Bíblica: Mt. 25.46

II – O CÓDIGO DE ÉTICA
COMPORTAMENTO ÉTICO PASTORAL
Aos pastores observar-se-á comportamento ético, sadio e condizente com sua posição ministerial.
2.01 – O Pastor deverá manter conduta ilibada calcada na Palavra de Deus, servindo ele de exemplo
para todos.
2.02 – O Pastor só deverá receber obreiros ou membros advindos de outra igreja após ter
informação de sua procedência, certeza do caráter cristão dos mesmos e com a anuência do
conselho. Seguir mesmo critério descrito no capítulo VI do Estatuto.
2.03- Quando o Pastor carecer de ajuda financeira da igreja para satisfazer necessidades pessoais
ou familiares extras às convencionais, ainda que com intenções de ressarcimento, deverá solicitar
autorização à Diretoria Administrativa da Igreja.

COMPORTAMENTO ÉTICO EM GERAL
2.04 – Deverão cultivar, em relação aos graus de autoridade da Igreja, um clima de respeito,
consideração, submissão e amor. (Idem acima. Rom. 13:1-5).
2.05 – Uso adequado para vestes daqueles que ministram no púlpito:
Não usar: Bermudas, regatas, tomara que caia, roupas transparentes, roupas marcando o corpo,
decote ousado (mostrando os seios), boné.
2.06 – Manterem-se dentro de seus recursos financeiros, sendo prudentes em seus negócios,
cumprindo suas obrigações sociais, demonstrando honestidade e integridade nos locais de convívio.
(Sl. 37:21 e 26; Rom. 13:7-8)

DO RELACIONAMENTO COM A LIDERANÇA ECLESIASTICA
Os membros da Igreja devem assumir um compromisso íntimo e pessoal de obediência e
respeito à liderança, considerando-se como responsável por suas almas, zelando pela preservação de
sua moral e pelo bom nome, defendendo-o das acusações e murmurações infundadas. (Heb. 13:7,
17) O corpo de Conselho também é digno do mesmo respeito.

III – DISCIPLINAS
PORQUE DISCIPLINAR OS CRENTES
3.01 – Primeiramente faz-se necessário entender o que é disciplina. Ela corresponde ao ensino, à
instrução, visando o progresso e o crescimento para aquele que por ela é atingido. A disciplina é
dada pelo ensino da palavra e também por medidas corretivas àquelas que após o conhecimento do
que é coerente com as Escrituras Sagradas insistem em caminhar no sentido oposto, após sido
ouvido o conselho deliberativo.

COMO APLICAR A DISCIPLINA
3.02 – A igreja tem por dever ministrar aos crentes o ensino da Palavra, o Estatuto, Regimento
Interno. Quando isso feito, surgirem pessoas faltosas, as tais devem ser disciplinadas, sendo usado o
seguinte critério:
a – aqueles que não submeterem-se às disciplinas estipuladas pelo Conselho da Igreja, serão
excluídos de toda e qualquer atividade;
b – a decisão do Conselho deve tornar –se conhecida da Igreja, quando a falha cometida ferir o
corpo de Cristo;
c – o obreiro que ausentar-se da Igreja por qualquer motivo não justificável, no prazo de 30 dias,
será avaliado pelo conselho e poderá até ser desligado de suas funções / encargos, podendo
permanecer como membro;
d – os obreiros desligados terão o tempo mínimo de 6 meses para reintegrar com aprovação do
conselho;
e – os obreiros vindos de outras denominações, só assumirão funções como obreiros e/ou ministros,
quando forem aprovados pelo Conselho conforme capítulo VI do Estatuto e ainda quando houver
necessidade do mesmo na Igreja .

USO DO TEMPLO
3.03 – Quanto ao uso do templo, observar-se-á normas no sentido de preservação como “Casa de
Deus”.

CASAMENTOS
3.04 – Esta igreja adota a seguinte posição em relação ao uso do Templo para realização de
cerimônias matrimoniais:
a- quando os nubentes forem membros da Igreja em comunhão, terão o direito de realizarem a
cerimônia nupcial no Templo em data comunicada com a secretaria.
b- quando os nubentes forem crentes de outras denominações evangélicas a decisão caberá ao
Pastor local.

NORMAS GERAIS
3.05 – No que diz a respeito às normas gerais da Igreja, serão implementadas as normas por
ministérios e/ou encargos específicos conforme manual Restauração.

O CULTO
3.06 – Esta Igreja entende que no ato do culto à Deus, deve ser permitido a presença de qualquer
pessoa, independentemente de sexo, posição social, raça, idade, religião, etc. Não fazendo nenhum
tipo de acepção. (Tg. 2:9)

IV – AS ORDENANÇAS E CERIMÔNIAS
BATISMO NAS ÁGUAS
4.01 – 0 Batismo por imersão nas águas, celebrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e
ministrado às pessoas convertidas, maiores de 12 anos, que prometem congregar regularmente,
viver em total obediência à Palavra de Deus, contribuir espontaneamente com seus dízimos e
ofertas. (Rm. 6:1; Mc. 16:15).Cumprir o estatuto e regimento interno Restauração.

A CEIA DO SENHOR
4.02 – Poderá ser celebrada pelos Pastores, Evangelistas, Presbíteros, quando autorizados pelo
Pastor Local, à todos os crentes que receberam Jesus como Senhor e Salvador. (Mat. 26:26) (I Co.
11:23-32).

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
4.03 – Será efetuada mediante a oração do Pastor, colocando a criança diante de Deus. Orientar os
pais sobre a necessidade de zelar pela educação espiritual de seus filhos. (Lc. 2:25-30)

UNÇÃO COM ÓLEO
4.04- A unção será ministrada pelo Pastor ou Presbítero sobre a cabeça do enfermo. Após a unção o
celebrante deverá orar requerendo a Deus a cura da enfermidade.

CASAMENTO
4.05 – Deverá ser realizado por um pastor ou presbítero autorizado mediante a situação civil dos
noivos devidamente regularizada e de acordo com os princípios já estabelecidos neste regimento.
Deverão ser casados no civil ou ter a autorização do cartório para realização civil na igreja, antes da
celebração religiosa.

OFÍCIO FÚNEBRE
4.06 – Os que dormem no Senhor poderão ter seus corpos velados na igreja, somente com
autorização do presidente.

OBJETIVOS DA IGREJA
4.07 – 0 Ministério Apostólico da Restauração, tem por objetivo, entre outros:
a – Propagar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo;
b – Criar e manter estabelecimentos filantrópicos.
PARÁGRAFO ÚNICO: Os objetivos acima citados serão sempre para benefícios sadios da fé cristã à
coletividade.

V – DIREITOS E DEVERES
DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS
5.01 – São membros do Ministério Apostólico da Restauração em número ilimitado, as pessoas que
preencherem os seguintes requisitos:
a – ser crente em nosso Senhor Jesus Cristo;
b – ser batizado nas águas por imersão;
c – ter bons costumes, caráter.
PARÁGRAFO ÚNICO: Separados judicialmente ou amasiados, os quais após contrair matrimônio
poderão manter comunhão com a igreja, fazendo parte do rol de membros desde que haja
arrependimento e não repetição da mesma falha.

DIREITOS E PRIVILÉGIOS DOS MEMBROS
5.02 – a- freqüência aos cultos públicos, de ensino e de Santa Ceia;
b- o comparecimento às Assembléias Ordinárias e Extraordinárias;
c- fazer parte de administração quando for escolhido pelo Presidente;
d- ser ouvido nas Assembléias Ordinárias e Extraordinárias desde que esteja em dia com suas
obrigações como membro atuante.

VI – SUSPENSÃO/ DISCIPLINA E ELIMINAÇÃO DE MEMBROS
SUSPENSÃO
6.01 – São passíveis de suspensão os membros que cometerem transgressões de caráter relevante,
sendo analisado, caso por caso, a critério do Presidente e avaliados pelo Conselho de Pastores.

DISCIPLINA
6.02 – São passíveis de disciplina os membros que:
a) – rebelar contra a Igreja ou Ministério; b) – semear contendas; c) – difamar alguém; d)
praticar ou promover desordens; e)- injuriar alguém; f) – infringir as leis da honra, da integridade
física e as normas ministeriais e deste regimento.

ELIMINAÇÃO DE MEMBROS
6.03 – Para ser eliminado do rol de membros, caberá a decisão do Conselho de Pastores.

VII – PATRIMÔNIO E DONATIVOS
PATRIMÔNIO
7.01 – São Patrimônio da Igreja os seguintes bens:
a – seu templo, sede e casas escrituradas em seu nome;
b – os móveis e imóveis, veículos e semoventes, que possua ou que venha possuir por
qualquer modalidade, os quais serão escriturados em seu próprio nome.
c – Utensílios como: Cadeiras, equipamentos em geral.

DONATIVOS

7.02 – A Igreja Ministério Apostólico da Restauração, poderá receber doações de quaisquer gêneros,
tanto bens móveis e imóveis, veículos e semoventes, ou em espécie, ou em moeda corrente neste
país ou em outros.

VIII – DIRETORIA, SUAS ATRIBUIÇÕES
DIRETORIA
8.01 – Os membros indicados para a composição da Diretoria, que voluntariamente aceitarem dela
participar e forem escolhidos pelo Presidente, não receberão remuneração pelos serviços prestados
na administração dos bens da Igreja, exceto se aprovado pelo conselho.
PARÁGRAFO ÚNICO – Os membros da Diretoria que não exercem satisfatoriamente suas funções,
bem como não observam as Doutrinas da Palavra de Deus e não viverem de modo digno e
irrepreensível, perderão seus mandatos e serão substituídos.

ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE
8.02 – São atribuições do Presidente, entre outras:
a) – Representar a Igreja ativa, judicial e extra judicialmente; b) – Assinar escrituras e outros
documentos de compra e venda juntamente com o Tesoureiro que estiver em exercício.
PARÁGRAFO ÚNICO – Em nenhuma Igreja poderá haver reunião ministerial sem a aquiescência do
Presidente. Aquele que infringir estas normas será excluído do rol de membros, sem direito a
apelação.

ATRIBUIÇÕES DO VICE-PRESIDENTE
8.03 – São atribuições do Vice-Presidente Local, entre outras:
a) – Substituir o Pastor-presidente em seus impedimentos;
b) – Convocar ou presidir as Assembléias Gerais, quando autorizado pelo Pastor-Presidente;
c) – Decidir, na ausência do Presidente, sobre questões disciplinares de membros.
d) – Coordenar celebrações e ministérios da IMAR.
PARÁGRAFO ÚNICO – O Vice-presidente, nos impedimentos do Presidente, atuará sempre como
Vice e, não como Presidente, usando das prerrogativas a este conferidas.

ATRIBUIÇÕES DO PRIMEIRO SECRETÁRIO(A)
8.04 – São atribuições do Primeiro Secretário, entre outras:
a) – Secretariar todas as Assembléias Gerais, redigindo as Atas;
b) – Manter em ordem o livro de atas e dos documentos da secretaria;
c) – Fazer o fichário em ordem;
d) – Secretariar os cultos encaminhando ao Pastor todos os pedidos de avisos;
e) – Cumprir as demais atribuições que lhe forem conferidas.

ATRIBUIÇÕES DO SEGUNDO SECRETÁRIO (A)
8.05 – São atribuições do Segundo Secretário, entre outras:
a) – Auxiliar o Primeiro Secretário em suas funções; b) –Substituir o Primeiro Secretário em
seus impedimentos, cumprindo com todas as atribuições a este conferidas.

ATRIBUIÇÕES DO PRIMEIRO TESOUREIRO (A)

8.06 – São atribuições do Primeiro Tesoureiro, entre outras:
a– fazer toda a escrituração contábil da Igreja Sede;
b– fazer recebimento das entradas de ofertas e dízimos, escriturando as mesmas em livro
próprio;
c – fazer fechamento mensal e apresentar relatório financeiro anual;
d – fazer todos os depósitos bancários;
e – Assinar cheques e outros documentos de movimento bancário, juntamente com o
Presidente;
f – fazer controle de contas à pagar;
g – Assinar, com o Presidente, escrituras e outros documentos de compra e venda;
h- fornecer ao ministério, quando solicitado os documentos necessários para fiscalização.
i – Seguir, cumprir norma específica para esse encargo.
PARÁGRAFO ÚNICO – O Primeiro Tesoureiro deverá ser escolhido entre os membros de
conhecimento contábil.

ATRIBUIÇÕES DO SEGUNDO TESOUREIRO (A)
8.07 – Compete ao segundo Tesoureiro auxiliar e substituir o Primeiro Tesoureiro em seus
impedimentos.

IX – ORDENAÇÃO DE OBREIROS

9.01 – A ordenação e consagração de obreiros obedecerá os seguintes critérios:
a – ter bom testemunho;
b – ser dizimista;
c – não ter o nome em legítimo ou em casa de proteção ao crédito;
d- ter conhecimento teológico;
e – não ser maldizente e contencioso;
f – vida regular;
g – serem provados e aprovados (I TM 3:1-13)
h – Aprovados pelo conselho de pastores.

MINISTROS DO EVANGELHO, PRESBÍTEROS E DIÁCONOS
9.02 – O Pastor Presidente, juntamente com o Primeiro Secretário, concederá credenciais e
certificados à Pastores, Missionários e Diáconos.
PARÁGRAFO ÚNICO – A concessão de certificados a Ministros do Evangelho, ou de credenciais aos
Presbíteros e Diáconos da Igreja, não implicará em compromisso financeiro da Igreja para com eles.
NB: Isto poderá ser concedido, porém com aprovação do Conselho de Pastores local.

SÃO ATRIBUIÇÕES DOS PRESBÍTEROS:
9.03 – São atribuições dos PRESBÍTEROS:
a – Auxiliar os Pastores;
b – Dirigir as congregações;
c – Fazer todos os serviços referentes a sua função: apresentar crianças, fazer casamentos, cultos
fúnebres, batismos nas águas, celebrar santa ceia, quando autorizado pelo Presidente.

DIÁCONOS

9.04 – São atribuições dos diáconos:
Atendimento social da Igreja, verificando as carências material e social; preparar material para
a santa ceia; cuidar da segurança da Igreja e manter a ordem nos cultos.
NB: O obreiro que faltar a 3 reuniões consecutivas, será exortado e caso haja reincidência,
será o caso tratado pelo conselho.

X – CASOS NÃO CONTIDOS NESTE REGIMENTO
10.1 – Os casos não contemplados neste regimento serão tratados pelo conselho de pastores.
PARÁGRAFO ÚNICO – Segue abaixo a aprovação, juntamente com as assinaturas dos
participantes da Diretoria da Igreja e do Conselho de pastores.
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