Centro de Estudos Bíblicos
São Leopoldo/RS, 01 de maio de 2021
Para: Coordenações Estaduais do CEBI
Pessoas Associadas do CEBI
Representantes dos Estados que participarão da Assembleia
Conselho Nacional (2017-2021)
Estimadas irmãs e estimados irmãos
"É para a liberdade que Cristo nos libertou. Fiquem firmes, portanto, e não se deixem prender de novo ao jugo
da escravidão" (Gl 5,1)
Seguindo o processo para a constituição do Conselho Nacional para o triênio 2021-2024 na XXII Assembleia
Nacional que acontecerá no formato virtual nas tardes de 29 e 30 de maio e 03 a 06 de junho teremos:
a) referendamento das pessoas representantes das regiões para o Conselho Nacional
b) a eleição das pessoas que irão compor a Direção Nacional.
Conforme os Estatutos do CEBI a Direção é constituída por um/a Diretor/a e dois/duas Diretores/as
Adjuntos/as, é eleita pela Assembleia Geral por um período de 3 (três anos), podendo ser reconduzida, no
todo ou em parte, por mais um triênio.(Art. 19 do Estatuto do CEBI). O/A diretor/a (a pessoa mais votada
no 1º turno) é o/a responsável legal pelo CEBI, assinando juridicamente pela instituição. Os/As 2
diretores/as adjuntos/as ( a 1ª e a 2ª pessoa mais votada no 2º turno) também compõem a direção
nacional e participam igualmente do gerenciamento de todos os processos do CEBI.
c) a eleição das pessoas que irão compor o Conselho Fiscal
Os Estados indicaram nomes para a composição da Direção Nacional, tendo presente o estar na caminhada e
vivência do CEBI, com a sua mística, metodologia de Leitura Popular da Bíblia e abertura para o aprendizado
permanente e coletivo, também no âmbito gerencial, administrativo e tecnológico. Também a dimensão da
colegialidade e a dedicação para as atividades específicas do Serviço ao qual se vinculará para as atividades do
CEBI como um todo. O acompanhamento da formação, das publicações, da articulação e intercâmbio e dos
projetos do CEBI Nacional e os projetos dos Estados.
Foi feita a consulta aos indicados se aceitam ou não concorrer na eleição que acontecerá na Assembleia
Nacional. Informamos as pessoas que aceitaram fazer parte deste pleito:
- Rafael Rodrigues da Silva, da atual direção nacional e do CEBI-AL
- Maria de Fátima Castelan, da atual direção nacional e do CEBI-ES
- Pastor Marcos Adoniran Monteiro, Pastor da Igreja Batista, atuou na Igreja Batista do Pinheiro em
Maceió-AL e atualmente mora em Recife e atuou pelo CEBI-AL e CEBI-BA.
- Paulo Ueti Barasioli, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil (IEAB), mora em Brasilia, Associado e
atua pelo CEBI-Planalto Central e contribui no Serviço Administrativo (sobre Projetos).
- Reverenda Lilian Conceição da Silva, Reverenda da Igreja Anglicana do Brasil, atuou no CEBI-PE e
atualmente está ligada à Diocese Meridional e mora em Araranguá-SC.
Atenciosamente.
Direção Nacional do CEBI
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