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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA “3º Ato Eclesiástico”  

CONGREGAÇÃO ROCHA DA BENÇÃO  

 

Ata de 3ª Reunião Ordinária do da 

Congregação Rocha da Bênção da Igreja 

Assembleia de Deus a Pioneira, realizada no dia 

15 de junho de 2019, às 19 horas e cinco minutos, 

na nave do templo.  

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas e cinco 1 

minutos, reuniram-se na nave do templo local onde ocorrem as devidas reuniões da 2 

Congregação Rocha da Bênção - ROBEN, o Pastor da Igreja, BENEDITO MARTINS 3 

CARVALHO e os membros presentes: LISTAGEM SUBESCRITAS NA LISTA DE 4 

PRESENÇA (anexa nos autos). Primeiro ato: HINO DA HARPA N. louvada pelo Pr. 5 

BENEDITO, em seguida foi louvado pela Diaconisa LILIANE SOARES HINO DA HARPA 6 

N.  E por conseguinte o HINO DA HARPA N. Louvado pelo Diácono GRACIVALDO 7 

MARTINS. Após isso, leitura da palavra pelo pastor Benedito Martins, no livro de Salmo 50, 8 

e fez uma breve mensagem, Pr. BENEDITO, falou que vai ser estipulado tempo, e pediu para 9 

o tesoureiro adquirir um sininho para estipulação para 3 (três) minutos por oportunidade. 10 

PONTO I APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR: aprovado por unanimidade, deu alguns 11 

retoques, PONTO II COMPORTAMENTO DAS CRIANÇAS: Pediu para que não seja 12 

interpretado mal, mas que seja organizado e controlado a movimentação das crianças nos 13 

horários de cultos. PONTO III TODOS LIDERES: Pediu para não ficar com telefone em 14 

excesso, temos cultos oficiais nas sexta e domingo. PONTO IV REFORÇAR 15 

PARTICIPAÇÃO NOS CULTOS: fala da importância dos cultos de departamentos, oficiais 16 

os cultos de ensinamento (sexta-feira e domingos) PONTO V OPORTUNIDADES: foi 17 

tratado em reunião que quem quiser oportunidade, se escreva com antecedência, no horário 18 

estabelecida em reunião (19h até as 19h:30min prazo para escrever). PONTO VI CARNÊ 19 

FIDELIDADE I e II (F1/F2): OS irmãos que pegaram, continue pagando para ajudar a igreja, 20 

o qual seu objetivo e pagamento da central de ar e outro para mantimento do caixa da igreja. 21 

PONTO VII ACESSO A CHAVES DE ACESSO DA IGREJA: As pessoas, que tem acesso 22 

e responsável pela mesma e ainda caso haja perda o mesmo e responsável por providenciar 23 

copias para os demais que tem acesso. PONTO VIII ORGANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS: 24 

o Círculo de Oração e Obreiros estão perdendo para os Adolescentes, Jovens e Crianças, sentar 25 

nos grupos, Pr. BENEDITO pediu perdão dos irmãos não fiquem chateados. PONTO IX EBF 26 

DA IGREJA: Pr. BENEDITO falou sobre a situação financeira do evento e que estava ciente 27 
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de que o foco era para construção, no entanto o mesmo sentiu e viu necessidade para que a 28 

mesma possa acontecer, e disse que e o primeiro evento antes da inauguração. PONTO X 29 

SANTA CEIA: autorizados para servir a ceia, outorgados, Coo-Pastor MAÍLSON GARCIA, 30 

Diácono ELIEZIO MATOS, juntamente com a Irmª SHIRLEY CASTRO, o qual tem papel d 31 

Dirigente da Igreja. O diácono JOSÉ WLADEMIR perguntou caso haja um imprevisto na 32 

ausência das pessoas citadas acima, como fazer? Pr. Benedito disse que pode convidar um 33 

pastor da Pioneira para ministrar a ceia. PONTO XI HORÁRIO DE CHEGADA DAS 34 

REUNIÕES: O Pastor pediu para chegar mais cedo, e ainda falou sobre a importância das 35 

orações e ministração da palavra. PONTO XII SORTEIO PROL-REINAURAÇÃO: Foi 36 

procurado a possibilidade de renovação do acordo no templo sede, no entanto a IEADP, não 37 

renovou. Diante isso, o mesmo apresentou o projeto de um dia com Deus e Sorteio, e pediu 38 

para confeccionar. Já foi providenciado e já está pronta. Valor da Cartela R$ 2,00 (dois reais), 39 

BRINDES: 01 - um kit boticário, 02 – uma garrafa térmica, 03 - R$ 100 (cem reais), 04 - 40 

Caixa de Frango, 05 - R$ 50 (cinquenta reais), 06 - um prêmio surpresa. Foi dada 41 

oportunidade para o Coordenador de Eventos Irmão ANTÔNIO SERGIO SÁ CARDOSO, o 42 

mesmo relatou que já foi acordada na reunião anterior acerca da contribuição dos brindes, 43 

sendo feito através dos departamentos. JOVENS vai ofertar para sorteio o item 5 e HOT DOG 44 

C/ REFRIGERANTE, ADOLESCENTES, item 2 e RISOTO; OBREIROS item 3 45 

CHURRASCO “ESPETINHO”; CÍRCULO DE ORAÇÃO item 1 MACARRONADA;  A 46 

Irmã Lília Soares relatou a importância de entregar as cartelas com antecedência pois, teve 47 

irmãs que não gostaram de receber muito em cima PONTO XIII CALÇADA NA FRENTE 48 

DA IGREJA: cimenta, areia, seixo já temos no local, estamos precisando dos itens, e que tem 49 

até o final de julho, para entregar os itens, o Pastor disse que vai dar um saco de cimento, foi 50 

dado a palavra ao Missionário e CooPastor MAILSON GARCIA, e o mesmo leu na palavra 51 

Hebreus capitulo 11, de Hebreus. Um saco de Cimento MAILSON GARCIA, um saco de 52 

cimento da SHIRLEY CASTRO, uma saca de cimento Imã LILIANE SOARES. E necessário 53 

cinco sacas de cimento, dois metros de areia e duzentos tijolos. PONTO XIV PLACA NA 54 

SALA ANEXO: foi solicitada pelo irmão Marcos Albuquerque a identificação PROSEAR – 55 

Projeto Social Ensinar e Aprender, 8 (oito) votos favoráveis e 1(um) com ressalva feita pelo 56 

obreiro GADI SANTOS, que concorda com a placa PROSEAR, sendo que a mesma tenha a 57 

logo marca da igreja, na oportunidade o Secretário da Igreja MARCOS ALBUQUERQUE, 58 

explicou que o projeto PROSEAR, e de origem acadêmica e pesquisa, assim como o site o qual 59 

foi fruto de projeto acadêmico com auxilio e ajuda do Irmão EDSON DA CONCEIÇÃO, o 60 

mesmo informou que a logo marca da Igreja Rocha da Bênção foi de autoria do Irmão Edson 61 

Conceição, e o Brasão do PROSEAR autoria do Diácono JOSÉ WLADEMIR BARROS 62 

RAMOS, e que o mesmo tem contribuído muito no projeto, assim como o irmão ANTÔNIO 63 

SERGIO. PONTO XV RECEPÇÃO DA IGREJA: Imã NELY CLAUDIA, relatou acerca da 64 

falta de água mineral e copo descartável, e sugeriu que a mesma esteja no local com 65 
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antecipadamente, para evitar transtornos, foi dito ainda acerca das inscrições para oportunidade 66 

no prazo estabelecido em ata. PONTO XVI O QUE HOUVER: Na Oportunidade a Irmã 67 

ANA CÉLIA, falou sobre a internação da irmã conceição nunes, e pediu ajuda dos irmãos, para 68 

o tratamento da referida irmã. PONTO XVII O QUE HOUVER: Na fala Irmão GADI 69 

SANTOS, nome do dizimista, valor, número do recibo e telefone de contato. Irmão Antônio 70 

Sergio falou acerca da prestação de contas do 1º evento do ano dia com Deus, e ainda, solicitou 71 

a colaboração dos irmãos para prestarem contas os que falta, e relatou o valor montante, que 72 

tem arrecadado no evento. Encerrada às 21:27 com Oração final do Diácono GRACIVALDO 73 

MARTINS. Eu Secretário finalizo a referida ata e é exponho para aprovação deste colegiado. 74 

E para constar nos registros desta congregação o qual será publicado no portal 75 

www.rochadabencao.org, eu, Marcos Silva Albuquerque, membro e secretário da 76 

Congregação, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes na 77 

reunião.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////78 
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Benedito Martins 

Pastor Local 

 

 

Marcos Albuquerque 

Secretário Local 
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