
 

Convenção de Igrejas e Ministros Gileade – CIMING 

Circular para todas as igrejas SEDE 

 

Prezado (a)s pastore(s), 

 

DEVOLUÇÃO DOS 5% DOS DÍZIMOS – Artigo 3º - Inciso II- Estatuto da 

CIMING – Conforme versa o Artigo e Inciso epigrafados, a partir de 

SETEMBRO/22, com base na arrecadação dos dízimos recolhida por todo 

o mês de agosto/22 e daí por diante, todas as igrejas SEDE, deverão 

repassar os 10% (dez por cento) dos dízimos, com devolução, por parte da 

CIMING dos 5% (cinco por cento) correspondente a metade do valor 

repassado.ao seu pastor titular. Oportunamente, solicitamos, a todos os 

pastores que não possuam conta bancária, promoverem a abertura das 

respectivas contas e passar, desde já, todos os dados bancários das 

mesmas além da sua chave PIX para que o procedimento ocorra sem 

prejuízo dos mesmos e não atrase o calendário de devolução da CIMING 

no mês supra e subseqüentes. Quanto aos que já tem a sua conta aberta, 

pedimos repassar à secretaria da CIMING os dados o mais breve possível. 

2.   Se for somente conta corrente/poupança sem PIX: agência, conta 

corrente, banco, CPF e nome completo. Se for conta com PIX bastam 

somente o nome completo e a chave PIX. 

3.  Faz-se indispensável lembrar que a conta já aberta ou as que vão 

ser abertas com o intuito de receber o repasse objeto deste comunicado 

deve ser em nome do BENEFICIÁRIO, ou seja, o próprio pastor titular da 

IGREJA SEDE conveniada à CIMING, não podendo ser diferente disso.  



4.  Vale lembrar que com as últimas mudanças estatutárias, já a partir 

das receitas de dízimos das igrejas SEDE do mês de agosto, cujo dízimo dos 

dízimos deverá ser repassado à CIMING neste mês de setembro/22, não 

existe mais a figura do FUNDO VIP, os quais não podem ser mais retidos 

na fonte, devendo os pastores das igrejas SEDE cientificarem os 

respectivos tesoureiros e em caso de os valores terem sido objeto de 

retenção por parte de alguma igreja SEDE,  providenciarem o estorno 

depositando a diferença na conta da CIMING o mais breve possível. 

  

     Fortaleza CE, 05 de setembro de 2022 
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