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Presbitério do Sul da Nova Inglaterra
Comissão do Ministério
Recomendação para estabelecer uma Comissão Organizadora
para a Igreja Presbiteriana Brasileira
A Comissão de Ministério RECOMENDA que o Presbitério ESTABELEÇA uma
Comissão Administrativa com o propósito de organizar a Igreja Presbiteriana Brasileira
de Hyannis como uma congregação do Presbitério do Sul da Nova Inglaterra. Esta
Comissão Administrativa terá autoridade para:
1.
2.
3.
●
●
4.
●
●
●
●
5.

Receber pedidos de membresia na igreja, na forma de comitê organizador
(G-1.0201), que deverá ser elaborado em português e inglês.
A seu critério, declarar a Igreja Presbiteriana Brasileira uma congregação
organizada do presbitério.
Assumir os plenos poderes o conselho, até que seja instalado um conselho
devidamente eleito, incluindo:
A autoridade para convocar uma reunião da congregação para eleger presbíteros
e presbíteras e, se a congregação assim decidir, diáconos e diaconisas.
A autoridade para treinar, examinar, ordenar e instalar as pessoas eleitas pela
congregação.
Trabalhar em estreita colaboração com a congregação nas seguintes áreas:
Nomeando formalmente a liderança pastoral instalada.
Planejamento para o serviço e testemunho da congregação.
Fornecer treinamento e recursos aos oficiais, especialmente no que diz respeito à
política e finanças.
Aconselhamento sobre incorporação e estatutos para a congregação em
conformidade com a Constituição da Igreja Presbiteriana (EUA).
Conduzir um culto de organização, no qual a comissão orderanará oficiais da
igreja, expressará agradecimento a Deus em nome do Presbitério pelo ministério
da congregação e pedirá a bênção de Deus sobre a nova congregação.
Presbytery of Southern New England
Committee on Ministry
Recommendation to establish an Organizing Commission
for the Igreja Presbiteriana Brasileira

The Committee on Ministry RECOMMENDS that the Presbytery ESTABLISH an
Administrative Commission for the purpose of organizing the Igreja Presbiteriana
Brasileira of Hyannis as a congregation of the Presbytery of Southern New England.
This Administrative Commission shall have the authority to:
1. Receive applications for membership in the church, in the form of an organizing
covenant (G-1.0201), which shall be prepared in both Portuguese and English.
2. At its discretion, declare the Igreja Presbiteriana Brasileira an organized
congregation of the presbytery.
3. Assume the powers of the session, until such time as a duly elected session is
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installed, including:
◦ The authority to call a meeting of the congregation to elect ruling elders and,
if the congregation so decides, deacons.
◦ The authority to train, examine, ordain, and install those persons elected by
the congregation.
4. Work closely with the congregation in the following areas:
○ Formally calling installed pastoral leadership.
○ Planning for the service and witness of the congregation.
○ Providing training and resources to officers, especially with respect to polity
and finance.
○ Counseling concerning incorporation and bylaws for the congregation
conforming to the Constitution of the Presbyterian Church (U.S.A.).
5. Conduct a service of organization, in which the commission will install church
officers, express thanksgiving to God on behalf of the Presbytery for the
congregation’s ministry, and ask God’s blessing upon the new congregation.
A Commisão do Ministério nomeia/The Committee on Ministry nominates:
•

Peter Cameron, Ruling Elder/Presbítero Regente, Calvin Presbyterian Church
(RI)

•

Anne Weirich, Teaching Elder/Presbítera Docente, Honorably Retired (MA)

•

Gerson Roca, Ruling Elder/Presbítero Regente, Providence Presbyterian Church
(RI)

•

Gregory Keosaian, Teaching Elder/Presbítero Docente, Honorably Retired (MA)
[contingent upon his admission to membership in PSNE]

•

__________________

Aliança Organizadora
Nós, abaixo assinados, em resposta à graça de DEUS, desejamos ser constituídos e
organizados como uma congregação da Igreja Presbiteriana (EUA), para ser conhecidos
como Igreja Presbiteriana Brasileira (Brazilian Presbyterian Church). Nós
prometemos conviver juntos em unidade, e trabalhar juntos no ministério como
discípulos de JESUS CRISTO, vinculados a ele, e aos outros, como uma parte do corpo
de CRISTO neste lugar, conforme os princípios da fé, missão e ordem da Igreja
Presbiteriana (EUA).
Organizing Covenant
We, the undersigned, in response to the grace of God, desire to be constituted and
organized as a congregation of the Presbyterian Church (U.S.A.), to be known as Igreja
Presbiteriana Brasileira (Brazilian Presbyterian Church). We promise and covenant to
live together in unity and to work together in ministry as disciples of Jesus Christ,
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bound to him and to one another as a part of the body of Christ in this place according
to the principles of faith, mission, and order of the Presbyterian Church (U.S.A.).

Assinaturas/Signatures

