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CONTABILIDADE DE ENTIDADES RELIGIOSAS

UM ESTUDO DE CASO NA IGREJA “A BENÇÃO” DA ZONA NORTE
DE SÃO PAULO/SP

1. RESUMO

Nesse trabalho iremos abordar as principais características da gestão

financeira e administrativa da organização Igreja A Benção, localizada no bairro do

Tucuruvi, na Zona norte de São Paulo/SP. As igrejas são entidades sem fins

lucrativos, que fazem parte do Terceiro Setor e é um campo rico para a atuação do

profissional contábil. Com o objetivo de descrever a importância das demonstrações

contábeis, iremos abordar os principais desafios enfrentados pelos gestores de tais

organizações a fim de manterem esses relatórios em dia e de forma clara e

transparente para que os resultados sejam coerentes com a realidade da entidade.

Pretende-se demonstrar que a informação correta afeta significativamente no

desenvolvimento da entidade. Utilizamos metodologia de referências bibliográficas,

mas também será realizado um estudo de caso na Igreja A Benção através de

questionário e entrevistas com os gestores, e análise documental de alguns

demonstrativos para que sejam analisados demonstrativos reais e fiéis à realidade

da organização.

2. INTRODUÇÃO

As entidades abrangidas pelo Terceiro Setor desempenham funções cada vez

mais importantes na nossa sociedade. Com o crescimento dessas instituições surgiu

a necessidade de demonstrar com clareza onde os recursos obtidos são aplicados e

quais os resultados alcançados. Assim, a contabilidade passou a ser uma

ferramenta de grande importância nessa fatia de mercado. As Igrejas são um

espaço rico para a atuação dos profissionais contabilistas, já que seus gestores, os

pastores, padres e líderes não são instruídos para assumir tais responsabilidades,

são preparados apenas para atuar no campo espiritual. Então, neste trabalho

destacaremos um estudo sobre a relevância das informações contábeis na gestão e

controle das Organizações Religiosas do Terceiro Setor, em especial na Igreja A



Benção, da Zona Norte de São Paulo/SP, com o objetivo de identificar os controles e

processos utilizados em sua gestão e administração.

3. OBJETIVOS

O trabalho tem como objetivo esmiuçar a relevância da contabilidade em

entidades religiosas utilizando a gestão administrativa e financeira e levando em

considerações a imunidade tributária aplicada a tais entidades, o que tem sido de

suma importância no terceiro setor e vem gerando polêmica na atualidade.

Desta forma, fica demonstrado o grande valor e influência que a contabilidade

exerce no que tange aos aspectos religiosos, mesmo sendo estes contemplados

com a isenção de tributos. A transparência dos demonstrativos e relatórios

financeiros e contábeis, feitos de maneira correta, podem evidenciar o retrato fiel do

caminho trilhado pela entidade, se está evoluindo ou regredindo em sua proposta de

trabalho.

4. METODOLOGIA

O procedimento utilizado para fins de pesquisa do presente trabalho, trata-se

em sua maior parte por meio de pesquisas bibliográficas. Será também realizada

uma entrevista com questionário com os gestores da Igreja Evangélica A Benção,

para colhermos informações reais sobre a forma de gerenciamento da organização,

além de análise documental, de relatórios disponibilizados pela organização para

elaboração desse trabalho.

5. DESENVOLVIMENTO

Neste trabalho iremos abordar os desafios das empresas do terceiro setor,

com ênfase na entidade religiosa, na luta pela transparência nas demonstrações

contábeis. Nos procedimentos utilizados pela contabilidade de uma instituição

religiosa, é primordial haver uma administração qualificada, sempre agindo com

dedicação, lealdade e profissionalismo. Esses atributos devem reger questões de

âmbito administrativo, trabalhista, tributário, gerencial, orçamentário e também

contábil. É correto evidenciar que o contador eclesiástico tem importante função



nessas atividades. Conforme Tais Amorim de Andrade Piccinini (2010) “as igrejas

administram recursos e interesses de terceiros. E, nessa condição, é grande a

responsabilidade dos administradores das entidades, já que não podem dispor dos

recursos ao seu bel prazer, tampouco aplicá-los em interesses próprio.”

6. RESULTADOS PRELIMINARES

Espera-se com esse trabalho, evidenciar que os desafios para os gestores

financeiros e contábil desse tipo de entidade sejam muitos, mas acredita-se que os

procedimentos realizados de maneira eficaz podem demonstrar a realidade

financeira e patrimonial dessas organizações o que pode pesar significativamente no

caminho que devem percorrer pra que estejam em constante evolução.
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