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23 Anos
COMISSÃO ELEITORAL
REF:HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATURA.
A Comissão Eleitoral da COMADEBG, na pessoa de seu Presidente Job José Cardoso,
homologa a retirada da candidatura do Pr. Tiago Brito da Costa ao 9º Pleito, referente ao
Cargo de 4º Secretário da Mesa Diretora, conforme a carta que segue em anexo. A
retirada desta candidatura não altera a numeração dos demais candidatos nem mesmo a
modalidade do sufrágio que permanecerá em Urnas Eletrônicas.
Conforme os termos aludidos, publica-se.
Brasília 11 de outubro de 2017.

Job José Cardoso
Presidente da Comissão Eleitoral
;

Brasília – DF, 15 de Outubro de 2017.

Paz do Senhor.

Quero, inicialmente, glorificar a Deus pelo privilégio e a honra de ser um
Ministro ativo desta magna Convenção, da qual, tenho nutrido em todos esses anos,
respeitoso reconhecimento a todos os convencionais e a Mesa Diretora, sendo
representada pelo nosso Presidente Pastor Orcival Pereira Xavier, na qual, o tenho
com estima e respeito.
Quero ainda, ressaltar que, como servo do Senhor Jesus Cristo e da Igreja,
sempre primei por manter-me aprovado diante de Deus e dos homens. Com isso,
tenho buscado manter minhas atitudes e decisões fundamentadas na ética e na
moral cristã. Faço esse enunciado para reafirmar que, minha candidatura ao pleito
para 4º Secretario na 40º AGO da COMADEBG, observou todos os requisitos
determinados no Estatuto, Regimento Interno e Normas aplicáveis da COMADEBG.
Diante disso, afirmo não haver nenhuma irregularidade em minha candidatura.
Contudo, para manter a harmonia e a unidade sempre presente em nossa
querida Convenção – COMADEBG, em sua 40º AGO, venho munido com esse
espirito para anunciar a retirada da minha candidatura para o referido pleito de
2017. Faço isso, convicto do chamado de Deus em minha vida.
Aos meus irmãos, amigos e apoiadores o meu muito OBRIGADO e que o
Senhor Jesus Cristo em tudo vos recompense. Em 1Co.10.31 encontro respaldo
para a minha atitude:
"Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para
glória de Deus".

Fraternalmente em Cristo.

Tiago Brito da Costa
COMADEBG – CGADB
PASTOR

