OFÍCIO CIRCULAR Nº 02/2015/DIR/ORMIBAN

Assunto: PROJETO DE PASTOREIO – PP da Ormiban

AOS DIGNÍSSIMOS E AMADOS PRESIDENTES DAS SECCIONAIS

O projeto de pastoreio, desde Assembleia da Ormiban em Florianópolis-SC, passou a
ser gerenciado pela Diretoria Executiva e, ainda decidiu-se que as seccionais que
tivessem interesse na implantação do projeto estariam se manifestando oficialmente a
Diretoria e, assim receberiam o apoio da Ormiban na pessoa do seu Presidente. As
Seccionais que já tem o Projeto implantado e em funcionamento, que precisassem de
apoio, devem agir da mesma forma.
Por Conseguinte, seguindo a decisão da Assembleia, a Diretoria reuniu-se em março
2015 e, entendeu que para melhor apoiar e dar continuidade ao PP, deveria
estabelecer Coordenadores para as 5 (cinco) Regiões do Brasil. Já na Assembleia da
CBN em Ilhéus-BA, o Presidente da Ormiban reuniu-se com alguns pastores que
encontravam-se presentes, colheu indicações de nomes de pastores que poderiam
executar a função de coordenadores nas regiões. Após consulta, todos se
prontificaram e aceitaram o desafio. Portanto, a Diretoria ratificou as indicações e
estabeleceu, portanto, os seguintes coordenadores regionais do PP:
- Região Sul, o Pastor Filipe Espíndola (Porto Alegre);
- Região Norte e Centro-Oeste, o Pastor Domingos Siqueira (Cuiabá);
- Região Sudeste, o Pastor Hélio Zenaido (Minas Gerais);
- Região Nordeste, o Pastor Sdiney Brito (Pernambuco).
Ainda informa que em sua reunião ocorrida em Agosto de 2015, a Diretoria deliberou
algumas diretrizes (metas) para a ação dos coordenadores:
I) Entrar em contato com as seccionais da sua região para fomentar o PP e, ainda,
colher os seguintes questionamentos:
a) Se o PP está funcionando ou não;
b) Se a resposta for positiva, em que fase encontra-se o PP?;
c) Se a resposta for negativa quais os impedimentos e dificuldades?;

d) Ainda, para as seccionais que não implantaram o projeto, indagarem se tem
interesse em aplicar o PP. Em caso de resposta positiva, os coordenadores assistirão as
seccionais que desejam a implantação do PP, trabalhando por dar todo o suporte
necessário para a implantação. Caso precisem de apoio in loco, as despesas de traslado
dos coordenadores serão custeadas pela Nacional. Já, as estadias e alimentação dos
coordenadores ficarão por conta da seccional solicitante.
Para conhecimento, como resultado da ação desta decisão, a seccional de Tocantins
entrou em contato com a Diretoria para implantar o PP e, prontamente acionado o
Coordenador da Região Centro-Oeste, o Pastor Domingos Siqueira promoveu contato
com a Seccional solicitante e marcou sua visita de trabalho em Tocantins para
Novembro 2015.
II) Prestar relatórios do PP à Diretoria trimestralmente. Todos os relatórios enviados
pelos coordenadores serão publicados no Jornal Batista Nacional.
III) Promover encontros semestrais com o Presidente da Ormiban para pastoreio,
revisão e aperfeiçoamento do PP.
IV) Fomentar, Treinar e se necessário Aplicar os Seminário e a Clínica do PP, com o
material do PP já disponível no site da Ormiban.
Isto posto, ainda, com o objetivo de melhor promover a implantação do PP, a Diretoria
informa que está em andamento a confecção de uma cartilha que instrui
detalhadamente como aplicar o PP na seccional.
Importante salientar ainda, que em setembro 2015 na consulta Nacional realizada pela
Associação Brasileira de Pastoreio de Pastores, em Valinhos-SP, se fizeram presentes
três coordenadores do PP e mais sete pastores da nossa Ordem. Infelizmente, como
Presidente, não pude me fazer presente, pois a data do evento coincidiu com o
aniversário da minha filha.
Portanto, amados pastores, a Diretoria estudou a melhor forma para dar continuidade
ao PP e, entendeu que o estabelecimento dos Coordenadores regionais aproximará o
PP do pastor interessado, ofertando as seccionais o apoio logístico e humano que
necessitarem.
Nos estados em que já se encontra implantado o PP, a seccional deve dar continuidade
ao trabalho, apresentar relatórios das atividades do PP ao Coordenador responsável e
a Diretoria e, se precisar de apoio deve imediatamente solicitar ao Coordenador de sua
região para que o sucesso do PP seja continuado. A Diretoria reafirma com as ações
apresentadas o compromisso da Ormiban em levar adiante, o projeto PP, que nasceu

no coração de Deus e, que o Pastor Edmilson Vila Nova trouxe para nossa Ordem,
durante a sua gestão como Presidente.
No mais, desejamos em Deus que a nossa Ormiban continue crescendo no pastoreio
dos seus pastores e família.
Seu conservo,

Pr. Marco Aurélio de Oliveira.
Presidente da Ormiban

