ESTATUTO DA CONFEDERAÇÃO DAS MOCIDADES EVANGÉLICAS CRISTÃS
HOLINESS

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, DURAÇÃO E FINALIDADE
Artigo 1º - A Confederação das Mocidades Evangélicas Cristãs Holiness (CMECH) é uma
organização de caráter religioso, sem fins lucrativos, subordinada à Convenção das Igrejas
Evangélicas Holiness do Brasil, seus estatutos, regimento interno e declaração de fé, com
prazo de duração indeterminado e que se rege pelos dispositivos deste Estatuto.
Artigo 2º - A CMECH representa as mocidades da Igreja Evangélica Holiness do Brasil e
procura ajudar na edificação dos jovens para que sirvam melhor a Deus em sua vida pessoal,
na Igreja Local, na denominação e no mundo. Tem como lema “Procurando ser o jovem que
Deus quer”.
Artigo 3º - Para a consecução dessa finalidade deve:
a) Coordenar e representar as mocidades da Igreja Evangélica Holiness do Brasil;
b) contribuir para a edificação do corpo de Cristo, equipando os jovens e
ajudando a suprir suas necessidades específicas;
c) ajudar a igreja a cumprir sua missão, identificando oportunidades e
necessidades de trabalho e participando ativamente na solução de seus
problemas.
CAPÍTULO II
DA FILIAÇÃO
Artigo 4º - A filiação de uma pessoa à CMECH se dá mediante sua filiação a uma Mocidade
Holiness Local.
Artigo 5º - Considera-se Mocidade Holiness Local um grupo constituído por dois ou mais
membros batizados de uma Igreja Local e suas Congregações filiadas à Convenção.
CAPÍTULO III
DA ADMINISTRAÇÃO
Artigo 6º - São órgãos da CMECH:
a) a Assembleia Geral;
b) o Conselho Consultivo;
c) o Conselho Diretor;
d) as Federações Regionais;
e) os Ministérios Associados.
Seção I – Do Congresso
Artigo 7º - O Congresso da Mocidade Holiness é um evento realizado a cada dois anos,
reunindo participantes de todas as Mocidades Holiness para adoração a Deus, reflexão sobre a
vida e compromisso com o Senhor Jesus Cristo e troca de experiências com outros
participantes.

Seção II – Da Assembleia Geral
Artigo 8º - A Assembleia Geral é o órgão supremo da CMECH e poderá ser ordinária ou
extraordinária.
Artigo 9º - A Assembleia Geral Ordinária deverá ser realizada de dois em dois anos, sendo
constituída por Delegados Representantes das Mocidades locais filiadas.
Artigo 10º - Compete à Assembleia Geral:
a) eleger o Conselho Diretor;
b) reformar o Estatuto da CMECH;
c) estabelecer as diretrizes da CMECH;
d) tratar de outros assuntos relativos à administração e orientação das Mocidades.
Artigo 11º - Os Delegados Representantes serão indicados pelas Mocidades filiadas, e cada
Mocidade será representada por um Delegado com direito a voto.
Parágrafo Único: Estejam de acordo com as definições do artigo acima e poderá ser enviado
representante que seja da Igreja Local.
Artigo 12º - A participação na Assembleia Geral é aberta a todos. Qualquer membro de uma
Igreja Local ou Congregação terá direito a voz, porém, apenas os Delegados Representantes
terão direito a voto.
Artigo 13º - A contagem de votos será feita a partir dos Delegados Representantes presentes,
considerando aprovação a partir de 50% dos votos + 1. As demais Mocidades Locais sem um
Delegado Representante, por sua ausência, serão consideradas como em concordância de
quaisquer aprovações feitas na Assembleia Geral.
§ 1º - Em casos de alteração de Estatuto ou exceções pontuais, a aprovação será dada a partir
de 2/3 dos votos ou caso a quantidade de delegados não seja múltiplo de três será arredondado
para cima.
§ 2º - propostas discutidas e votadas em Assembleia Geral deverão ser enviadas ao Conselho
Diretor no prazo determinado e ser enviadas de volta a todas as Mocidades Locais em tempo
hábil para consideração e definição da opinião a ser levada pelo Delegado Representante.
Cabe ao Conselho Diretor, a definição e divulgação das datas de envio e consideração.
Observa-se que:
a) As propostas devem ser enviadas redigidas resumidamente com as
considerações necessárias, sem ter a necessidade de se fazer na Assembleia Geral.
b) Podem enviar propostas: as Mocidades Locais, o Conselho Diretor e as
Federações Regionais.
c) As propostas devem ser aprovadas em Assembleia Regional para entrarem em
discussão e posterior votação.
Artigo 14º- A Mesa Diretora da Assembleia Geral será composta por um Presidente, um
Vice-Presidente e Secretários. O Presidente e os demais componentes da Mesa Diretora serão
indicados pela Diretoria Executiva. O mandato da mesa finda ao término da Assembleia
Geral.

Artigo 15º - A Assembleia Geral será convocada em caráter extraordinário, obedecendo a
mesma composição da Assembleia Geral Ordinária,
a) quando o Conselho Diretor reconhecer sua necessidade;
b) quando paralisadas as funções do Conselho Diretor e o Conselho Consultivo
reconhecer sua necessidade; ou
c) quando dois terços das Mocidades Holiness Locais o solicitarem.
Artigo 16º - A convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária compete à
Diretoria Executiva.
Parágrafo Único: Quando paralisadas as funções do Conselho Diretor, a convocação da
Assembleia Geral Extraordinária será feita pelo Conselho Consultivo, o qual indicará também
a Mesa Diretora da Assembleia.
Seção III – Do Conselho Consultivo
Artigo 17º - O Conselho Consultivo será composto de três membros e obedecerá a seguinte
composição:
a) um obreiro indicado pela Diretoria da Convenção;
b) dois ex-diretores, sendo um deles indicado pela diretoria executiva em
exercício e o outro pela diretoria executiva eleita para a nova gestão.

Artigo 18º - O Conselho Consultivo tem por atribuições:
a) aconselhar, orientar e disciplinar os membros do Conselho Diretor na área
espiritual e administrativa;
b) intervir quando a diretoria em exercício estiver impossibilitada de cumprir suas
funções, seja por autodissolução ou por impedimento.
Artigo 19º - Para um filiado ser eleito para o Conselho Consultivo, deve preencher os
seguintes requisitos, exceto casos de aprovação da Assembleia Geral:
a) ter no mínimo vinte e um anos de idade;
b) ter mais de três anos como membro atuante da denominação;
c) Ter aprovação de seu pastor
Seção IV – Do Conselho Diretor
Artigo 20º - A CMECH será administrada e dirigida por um Conselho Diretor, eleito pela
Assembleia Geral.
Artigo 21º - O Conselho Diretor será composto por seis Diretores Executivos, sendo
presidente, vice-presidente, 1º e 2º tesoureiro, 1º e 2º secretário, mais dois suplentes, os quais
constituirão a Diretoria Executiva, um Representante Regional para cada Federação e, exofficio, pelo Presidente da Convenção ou seu substituto legal.
Parágrafo Único: O Conselho Diretor se reunirá, ordinariamente, uma vez por semestre e,
extraordinariamente sempre que julgar necessário em data previamente definida e
devidamente comunicada.
Artigo 22º - O Conselho Diretor será eleito para um mandato de dois anos, não havendo
impedimento para reeleição.

Artigo 23º - Nenhum cargo do Conselho Diretor será remunerado.
Artigo 24º - Compete ao Conselho Diretor:
a) representar as Mocidades Holiness em eventos oficiais;
b) viabilizar as propostas aprovadas pela Assembleia Geral;
c) administrar as rotinas da CMECH;
d) apresentar relatórios ao Conselho Consultivo, à Assembleia Geral e à
Diretoria da Convenção;
e) organizar o Congresso da CMECH a cada dois anos;
f) buscar ampliar contatos com outros grupos evangélicos.
Parágrafo Único: A fim de cumprir suas funções, o Conselho Diretor poderá criar,
reconhecer ou associar-se a quantos departamentos, entidades e pessoas julgar necessários.
Artigo 25º - Para um filiado ser eleito para o Conselho Diretor, deve preencher os seguintes
requisitos, exceto casos de aprovação da Assembleia Geral:
a) ter no mínimo vinte e um anos de idade;
b) ter mais de três anos como membro atuante da denominação;
c) ter aprovação de seu pastor
Seção V – Das Federações Regionais
Artigo 26º - Quando a CMECH reconhecer a necessidade, as Mocidades locais filiadas
poderão agrupar-se em Federações Regionais, a fim de promover o desenvolvimento
espiritual e atividades em conjunto.
Seção VI – Dos Ministérios Associados
Artigo 27º - A Assembleia Geral, o Conselho Diretor e a Diretoria Executiva poderão criar ou
reconhecer Ministérios Associados à CMECH sempre que houver pessoas que se preocupem
com áreas de atuação específica e que se disponham a dedicar-se a elas, desde que seja
reconhecida sua necessidade e concordância com as finalidades da CMECH.
Artigo 28º - Os Ministérios Associados estarão subordinados ao Conselho Diretor, ao qual
deverão apresentar relatórios regularmente.
CAPÍTULO IV
DO PATRIMÔNIO E DAS FINANÇAS
Seção I – Do Patrimônio
Artigo 29º - A CMECH não terá bens imóveis em seu nome.
Seção II – Das Finanças
Artigo 30º - As atividades da CMECH serão sustentadas por ofertas voluntárias de membros
e simpatizantes, venda de produtos e de outros recursos, desde que lícitos biblicamente.

Artigo 31º - Por resolução da Assembleia Geral da Igreja Evangélica Holiness do Brasil, as
ofertas levantadas no Dia da Mocidade (terceiro domingo do mês de setembro) serão
destinadas ao trabalho da mocidade, e serão distribuídas obedecendo a seguinte proporção:
a) 40% para a Mocidade Local;
b) 20% para a Federação Regional;
c) 40% para a CMECH.
Parágrafo único: Não havendo Federação Regional ativa, a parcela referente a ela (20%) será
destinada à CMECH.
Artigo 32º - Os recursos financeiros serão administrados pela Diretoria Executiva.
Parágrafo Único: A Diretoria Executiva deverá prestar contas dos recursos financeiros
administrados através de relatórios semestrais que serão enviados para as Mocidades Locais
filiadas.
CAPÍTULO V
DA DISSOLUÇÃO
Artigo 33º - A CMECH poderá ser dissolvida quando não tiver mais possibilidade de atingir
suas finalidades.
Artigo 34º - A dissolução se dará mediante o voto de dois terços de uma Assembleia Geral.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 35º - Os casos omissos do presente Estatuto serão resolvidos em Assembleia Geral.
Artigo 36º - O presente Estatuto, aprovado em segunda votação na Assembleia Geral em 11
de fevereiro de 2013 e sancionado pelo Presidente da Convenção em 13 de fevereiro de 2013,
entra em vigor na data de sanção, revogadas todas as disposições em contrário.
CAPÍTULO VII
DISPOSITIVO TRANSITÓRIO
Artigo Único – Por efeito da implantação do Estatuto da Igreja Local, fica adiada por 6 anos,
prorrogáveis mediante decisão da Assembleia Geral, a aplicação do artigo 18, item b, e artigo
24, item b.

