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Campo de Crescimento Cristão - Módulo 1 

Sou Membro 
 

 
BEM-VINDO AO SEMINÁRIO  -  SOU MEMBRO 

 
 

 Nós estamos animados porque você decidiu aprender mais sobre esta congregação 
da Igreja de Cristo em Curitiba. Este estudo é a introdução básica para a nossa Família 
Cristã. Desde que temos membros com diversas experiências religiosas, este estudo foi 
planejado para explicar com clareza quem e o que é esta congregação.  

 
 

O Seminário Sou Membro está dividido em quatro par tes  
e é ensinado por um de nossos evangelistas. 

 
 
 

A BASE PARA ESTE SEMINÁRIO: 
 

"Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos                             
santos e membros da família de Deus..." (Efésios 2:19) 

     
 
 
 
 

AS VERDADES - CHAVES 
 

1. A Igreja é uma ____________________________________________________. 

2. Deus espera que você seja _________________________________ da família cristã; 
a igreja. 

3. Um cristão sem uma família cristã, a igreja, é uma ________________________. 

 
 
A META DESTE SEMINÁRIO: 
 

 Eu vou me comprometer com ___________                 
      
             e com a ___________desta congregação! 
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O QUE FAZ ESTA CONGREGAÇÃO SER UMA FAMÍLIA? 

 
QUATRO COISAS NOS UNEM 

 
 Nossa Salvação (O que Deus fez por nós.) 
 Nosso Propósito (Por que nós existimos como congregação?) 
 Nossa Estratégia (Como nós cumprimos o nosso propósito.) 
 Nossa Estrutura (Quando e onde nós cumprimos o nosso propósito.) 

 
                                                 
 

ESBOÇO DO SEMINÁRIO 
 
PRIMEIRA PARTE:  NOSSA SALVAÇÃO (1 hora) 
 

 O que Significa ser Cristão 
 O Batismo e a Ceia do Senhor 

 
 
SEGUNDA PARTE:  NOSSOS PROPÓSITOS (1 hora) 
 

 Nosso Propósito 
 Nossa Fé 
 Nosso Estilo de Vida 

 
 
TERCEIRA PARTE:  NOSSA ESTRATÉGIA (1 hora) 
 

 A História de Como Esta Congregação da Igreja de Cristo em Curitiba Começou 
 Quem nós Estamos Tentando Atingir (Alvo) 
 Círculos de Compromisso / 4 Compromissos 
 A Estratégia desta Igreja de Cristo em Curitiba 

 
 
QUARTA PARTE:  NOSSA ESTRUTURA (1 hora) 
 

 Como é a Estrutura Desta Congregação da Igreja de Cristo 
 O que Significa ser Membro 
 E Agora? - Os Quatro Seminários 
 Um Exame Sobre Esta Congregação da Igreja de Cristo 
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Primeira Parte 
 

“Nossa Salvação” 
 
 
 

"Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois  os que em Cristo 
foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, 

homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus”. 
 

        Gálatas 3:26-28 
 
 
 

 
 

 
 
 

O QUE SIGNIFICA SER CRISTÃO? 
 

 
 A maioria das pessoas vivem a vida toda sem saber "POR QUE"? Elas vivem ano 
após ano sem nenhuma ideia de por que elas vivem, ou quais são os propósitos de Deus 
para as suas vidas. A pergunta mais básica que uma pessoa pode fazer é: “Qual é o 
significado da minha vida?” 
 
 
Todos querem ser felizes, e tentam de muitas maneiras: 
 

 Alguns procuram felicidade através de bens adquiridos. 
 Alguns procuram felicidade através de experiências de prazer. 
 Alguns procuram felicidade através do poder e prestígio. 
 

 
 Mas a felicidade verdadeira vem através do entendimento do meu  
 
      ___________________ na vida. 
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POR QUE EU ESTOU AQUI? 

 
 

1.   DEUS ME FEZ PARA QUE ELE POSSA ME _______________________. 
 

Deus disse, "Com amor eterno eu te amei." Jeremias 31:3 

 
"Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e  irrepreensíveis                   

em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, 
conforme o bom propósito da sua vontade. . ."  Efésios 1:4,5 

 
 

2.   NÓS FOMOS CRIADOS PARA______________________________DE   

      UM   RELACIONAMENTO ÍNTIMO COM DEUS E  PARA __________________ 

      O RESTO DA CRIAÇÃO DE DEUS!  ISTO NOS FAZ ESPECIAIS! 
 
"Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. E Deus 

os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os 
peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra." Gênesis 1:27,28 

 
". . .ponham sua esperança. . . em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação."                         

                     I Timóteo 6:17 

 
  Jesus disse, ". . . Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente." João 10:10 

 
 
3.   QUANDO NÓS CONHECEMOS E AMAMOS A DEUS, E VIVEMOS EM 

HARMONIA COM O SEU PROPÓSITO PARA NOSSAS VIDAS, ISSO TRAZ 
BENEFÍCIOS EXTRAORDINÁRIOS PARA NÓS:  

 
 

  
 
 Este é o estilo de vida que Deus planejou para vivermos. Por que, então, a maioria 
das pessoas não é feliz? 
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QUAL É O PROBLEMA? 
 

 

1.   O HOMEM TEM O DESEJO NATURAL DE___________________________ 

 E IGNORAR OS PRINCÍPIOS  DE DEUS PARA A SUA VIDA. 
 

         "Eu vou cuidar do número um" .  " Eu vou fazer o que eu quero" .  
         "Se eu me sentir bem, eu vou fazer - não importa o que Deus diga". 
         "É a minha vida, e eu vou fazer o que eu quero". 
 
 

2.   A BÍBLIA CHAMA ESTA ATITUDE:__________________________________. 
 

"Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo caminho . . ." Isaías 53:6 
 

"Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós." 
 

            I João 1:8 
 

O pecado quebra o nosso relacionamento íntimo com Deus.  
Ele nos leva a temer a Deus e a tentar viver as nossas vidas fora da Sua vontade. 

 
 

"Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados encobrem o 
seu rosto de vós, para que vos não ouça." Isaías 59:2 

 
"Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus." Romanos 3:23 

 
 

Quando o nosso relacionamento com Deus não está certo, então temos PROBLEMAS 
em todas as áreas de nossas vidas - casamento, carreira, relacionamentos, finanças, etc. 
 
 

QUANDO PESSOAS TÊM PROBLEMAS, ELAS MUITAS VEZES TENTAM 
DIVERSAS MANEIRAS DE LIDAR COM ELES ANTES DE VOLTAR PARA DEUS. 
 

"Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte." Provérbios 16:25 

 
 
 
Mesmo que saibamos que a nossa necessidade profunda é Deus, nós, muitas vezes, 
tentamos de maneiras erradas para conhecê-Lo: 
 

 "A minha mãe era cristã, portanto eu sou cristão". 

 "Não importa no que você acredita, seja sincero". 

 "Eu vou desistir de todos os meu vícios". 

 "Eu vou trabalhar muito para ganhar a salvação". 

 "Eu vou ser religioso e ir à igreja". Página 5 
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QUAL É A SOLUÇÃO? 
 
Jesus Cristo disse: 

"EU SOU O CAMINHO, a Verdade e a Vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser POR MIM." João 14:6 
 

 Deus, em pessoa, veio à terra como ser humano para nos levar de volta para Ele 
mesmo. Se qualquer outro caminho funcionasse, Jesus Cristo não teria vindo. O Caminho é 
uma Pessoa! 

 
JESUS JÁ CUIDOU DO SEU PROBLEMA DE PECADO! 

 
"Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo                                     

Jesus nosso Senhor." Romanos 6:23 

 
Deus fez isto por nós, porque Ele nos ama e quer que nós O conheçamos. 

 
"Mas Deus demonstra seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido em nosso favor quando ainda 

éramos pecadores." Romanos 5:8 
 

"Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: o homem Cristo Jesus."               
            I Timóteo 2:5 

 

 Deus já fez a Sua parte para restaurar o nosso relacionamento com Ele. Ele tomou a 
iniciativa. Agora Ele espera por cada um de nós, individualmente, a aceitar e obedecer pelo 
que Ele fez por nós. 
                                             
 

O QUE DEUS QUER QUE EU FAÇA? 
 

 

1.    _____________________NO EVANGELHO (A MORTE, O SEPULTAMENTO,   

     E A RESSURREIÇÃO DE JESUS CRISTO). 
 

Jesus disse:  "Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.                                                        
Quem crer e for batizado será salvo..." Marcos 16:15,16 

 
“Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho. . .que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as 
Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras." I Coríntios 15:1-4 

 

 
2. _____________________________DOS SEUS PECADOS. 
 

"O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente 
com vocês não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento." II Pedro 3:9 

 

 
3.   ____________________QUE JESUS VAI SER O SENHOR DE SUA VIDA. 
 

"Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o                               
ressuscitou dentre os mortos, será salvo." Romanos 10:9 
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4.   ___________________________________POR MEIO DO BATISMO. 
 

Jesus disse: 
"Digo-lhe a verdade: Ninguém pode entrar no Reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito." 

          João 3:3 
 

"Portanto, que todo Israel fique certo disto: Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e 
Cristo. Quando ouviram isto, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros 

apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em 
nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo." Atos 2:36-38 

 

Jesus disse: 
"Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será                  

salvo, mas quem não crer será condenado." Marcos 16:15,16 
 
 

5.   ______________________________ATÉ O FIM. 
 

"Todos os odiarão por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo." Mateus 10:22 
 

"Os que aceitaram a sua mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca                       
de três mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do                                  

pão e às orações." Atos 2:41,42 
 

 
 Para ser salvo e ter seus pecados perdoados e o Espírito Santo habitando em  você, 

você tem que ser batizado. 
 
 Se você quer obedecer o Evangelho hoje para se tornar filho de Deus e também 

fazer um compromisso de ser membro ativo desta congregação da igreja de Cristo, 
você pode tomar esta decisão no final deste seminário usando a folha que foi 
preparada para isso (Atos 2:41,42,47). 

 

 
A IMPORTÂNCIA DE SER BATIZADO 

 
POR QUE EU DEVO SER BATIZADO? 

 
 
1.   PARA SEGUIR O EXEMPLO ESTABELECIDO POR___________________. 
 

"Naquela ocasião Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão." Marcos 1:9 
 

 

2.   PORQUE CRISTO __________________ QUE TODOS SEJAM BATIZADOS. 
 

"Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu 

estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos." Mateus 28:19,20 
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3.   O BATISMO DEMONSTRA QUE EU REALMENTE ____________________ 
  O EVANGELHO. 
 

"Os  que aceitaram a sua mensagem foram batizados." Atos 2:41 
 

"...e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados." Atos 18:8 
 

"Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos." I João 2:3 
 
 

                                 
QUAL É O SIGNIFICADO DO BATISMO? 

 
 

1.   O BATISMO ILUSTRA A ____________________,  ______________________ 

      E RESSURREIÇÃO DE CRISTO. 
 

"Pois o que primeiramente recebi, também lhes transmiti: que Cristo morreu pelos nossos pecados, 
segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras..."  

               I Coríntios 15:3,4 
 

"Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele ressuscitados mediante                     
a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos." Colossenses 2:12 

 
"Então ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso                        

Senhor Jesus." II Tessalonicenses 1:8 
 

 

2.   É O COMEÇO DA MINHA _______________________COMO CRISTÃO. 
 

"Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram;                                           
eis que coisas novas surgiram." II Coríntios 5:17 

 
"Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? 

Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi 
ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova." Romanos 6:3,4 

 
 

 Somos salvos pela nossa fé obediente em Cristo, e pela graça de Deus. Quando nós 
acreditamos em Cristo, nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos que Jesus 
vai ser o Senhor de nossas vidas e somos sepultados na água, deixando o velho homem para 
atrás.  Então, nós somos ressuscitados da água para viver uma nova vida. 
 

"Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por                    
obras, para que ninguém se glorie." Efésios 2:8,9.  (Romanos 1:5; 6:17,18) 

 
"E isto é representado pelo batismo que agora também salva a vocês - não a remoção da sujeira do corpo, 
mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus - por meio da ressurreição de Jesus Cristo." 

          I Pedro 3:21 
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3.   O BATISMO É PARA _____________________ DOS MEUS PECADOS E PARA  

      RECEBER O _____________________________ . 
 

"Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo,                            
para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo." Atos 2:38 

 
 
                                    

POR QUE SER BATIZADO DESTA FORMA? 
 

 

1.   PORQUE _________________________ FOI BATIZADO DESTA FORMA. 
 

"Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o                      
Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele." Mateus 3:16 

 

 
2.   TODOS OS BATISMOS NA ____________________ FORAM POR IMERSÃO. 
 

Exemplo: ". . .Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou.                                                      
Quando saíram da água..." Atos 8:38,39 

 

 
3.   A PALAVRA "BATIZAR" SIGNIFICA _______________________NA ÁGUA. 
 

 A palavra grega "batizo" significa "mergulhar ou imergir". 
 

 
4.   O BATISMO É UM SEPULTAMENTO E UMA RESSURREIÇÃO. 
 

"Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo              
foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova.  Se desta             

forma fomos unidos  a ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança            
de sua ressurreição." Romanos 6:4,5 
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QUEM DEVE SER BATIZADO? 

 

 
1.   CADA PESSOA QUE ________________________________ EM CRISTO. 
 

"Os que aceitaram a sua mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de                                
cerca de três mil pessoas." Atos 2:41 

 
"No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do Reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, 
creram nele, e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi 

batizado, e seguia a Filipe por toda parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que 
eram realizados." Atos 8:12,13 

 

 Batismo é para aqueles que tem idade suficiente e capacidade para crer no evangelho. 
A Bíblia ensina a não batizar crianças até que elas tenham a idade suficiente para crer e 
entender o significado do batismo.  É porque crianças não têm pecado, Ezequiel 18:18-20; 
28:15-16; Deuteronômio 1:39; 24:16; Números 14:29; Mateus 18:1-4. 
 
 Algumas igrejas praticam um "batismo de confirmação" para as crianças. A 
cerimônia tem o propósito de ser um compromisso entre os pais e Deus em favor da criança. 
Os pais prometem criar a criança na fé até que ela tenha idade suficiente para fazer a sua 
própria declaração de fé em Cristo. Esta tradição começou cerca de 300 anos depois que a 
Bíblia foi completada. 
 
 Isso é diferente do batismo ensinado na Bíblia, que é somente para aqueles com idade 
suficiente para crer. O batismo é uma decisão pessoal! 
 
                                       

 

QUANDO EU DEVO SER BATIZADO? 
 

 

1.    LOGO DEPOIS QUE VOCÊ ACREDITA EM CRISTO! 
 

"Os que aceitaram a sua mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de                             
cerca de três mil pessoas." Atos 2:41 

 
"Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. 

Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água. 
Que me impede de ser batizado? Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe o batizou."  

          Atos 8:35-38 
 

"Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra         
de Deus, a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora noite o carcereiro os tomou e lavou suas 

feridas; em seguida, ele e todos os seus foram batizados." Atos 16:31-33 
 

 Não há razão para demorar. Logo que você decidiu seguir a Cristo com a sua vida, 
você pode e deve ser batizado. Se você esperar até você ser "perfeito", você nunca 
vai se sentir "bom o suficiente". 

 

Página 10 



 

 

     C.C.C.  -  Módulo 1  -  Sou Membro        Igreja de Cristo em Curitiba 

 
2.   A MINHA FAMÍLIA PODE SER BATIZADA TODA JUNTA? 
 
 Sim!  Se cada membro da família entende completamente o significado do batismo, e 
cada um decidiu seguir a Cristo com a sua fé no evangelho. Nós encorajamos famílias a 
serem batizadas na mesma hora. É uma expressão maravilhosa de compromisso. Crianças 
que são quase adolescentes que querem ser batizadas precisam se reunir com um dos 
evangelistas para uma conversa antes do batismo. 
 
 Portanto, é importante se lembrar que o batismo é uma decisão pessoal, e não uma 
tradição de família. Normalmente não é sábio procrastinar o seu batismo, enquanto está 
esperando os outros membros da família aceitarem a Palavra, especialmente crianças. Isso 
coloca pressão desnecessária nelas e demora a sua obediência. 
 

 
3.   O QUE DEVO VESTIR QUANDO VOU SER BATIZADO? 
 
 Nós providenciamos um lugar para se trocar e as roupas para usar durante o batismo. 
 

 
4.   EU VOU PRECISAR FALAR ALGUMA COISA? 
 
 No começo do momento de batismo uma pessoa vai explicar rapidamente o 
significado do batismo. Você vai somente responder à pergunta, "Você acredita que Jesus é 
o Cristo, o Filho de Deus e vai permitir que Ele seja o Senhor de sua vida"? Você será 
submerso na água, então você será levantado, sairá da água, e vai trocar a roupa. Depois 
você vai receber um certificado de  batismo como uma lembrança. Nós queremos incentivá-
lo a convidar todos os seus parentes e amigos para assistir ao seu batismo. 
 
 
5.  NECESSIDADE ESPECIAL? 
 
 Nós podemos batizá-lo em particular em circunstâncias especiais, de dia ou à noite, e 
qualquer dia da semana. 
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O SIGNIFICADO DA CEIA DO SENHOR 
 

 Jesus nunca pediu para os Seus discípulos se lembrarem do Seu nascimento. Mas Ele 
deu instruções a eles para lembrarem da Sua morte e ressurreição. A Ceia do Senhor é uma 
lição visível de uma grande verdade espiritual para os cristãos. 
 

 
O QUE É A CEIA DO SENHOR?  (I Coríntios 11:23-26) 

 
 
1.   ELA É UM ______________________E NÃO UM CERIMÔNIA ELABORADA. 
 

"Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em que                                       
foi traído, tomou o pão. . ."  (vs. 23) 

 

 
2.   ELA É UMA _______________________DO SACRIFÍCIO DE CRISTO. 
 

". . .e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês;                             
façam isto em memória de mim." (vs. 24) 

 
 
3.   ELA É UM _________________________ DO SANGUE E CORPO DE CRISTO. 
 

"Da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu                    
sangue; façam isto, sempre que o beberem, em memória de mim.  Porque sempre que comerem deste                  

pão e beberem deste cálice...”  (vs. 25,26) 
 

 
4.   ELA É UMA __________________________ DA FÉ. 
 

“Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor                                
até que ele venha." (vs. 26) 

 
                    

 
QUEM DEVE PARTICIPAR DA CEIA DO SENHOR? 

 

 A Ceia do Senhor é para __________________ de Cristo, cidadãos do Reino, 
comer e beber. 
 

"Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o, e deu aos discípulos, dizendo..."  
      Marcos 14:22-26 

 
". . .Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o 

beberei de novo com vocês no Reino de meu Pai." Mateus 26:26-29 
 

"Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua                                              
própria condenação." I Coríntios 11:29 
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COMO EU DEVO ME PREPARAR PARA A CEIA DO SENHOR? 

 
"Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de               

pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e                
beba do cálice." I Coríntios 11:27,28 

 
 

Através de... 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

QUANDO E COM QUE FREQUÊNCIA NÓS DEVEMOS                                              
OBSERVAR A CEIA DO SENHOR? (participar; realizar) 

 
 

A igreja do primeiro século celebrava a Ceia do Senhor no primeiro dia da semana. 
 

"No primeiro dia da semana reunimo-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo." Atos 20:7 

 
Os cristãos tomaram a ceia juntos nas suas reuniões como igreja, I Coríntios 11:17 22,33,34. 
Nós participamos da Ceia do Senhor a cada domingo de manhã na assembleia da igreja. 
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   1.  Examinar-se                                          3.  Reafirmando o seu compromisso 

        I Coríntios 11:27                                       Romanos 12:1 

  
  
   2.  Confissão dos meus pecados         4.  Restaurando Relacionamentos 

        I João 1:9        Mateus 5:23,24 
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Segunda Parte 
 

“Nossos Propósitos” 
 
 

"Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo suplico a todos vocês que concordem 
uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e, sim, que  

todos  estejam  unidos num só pensamento e num só parecer". 

 
        I Coríntios 1:10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOSSOS PROPÓSITOS 
 

 
Por que Nós Existimos Como Congregação? 
 

 O propósito desta congregação da Igreja de Cristo está baseado em duas passagens 
chaves da Palavra de Deus e está resumido numa só frase. 
 
 
OS QUATRO PROPÓSITOS DA IGREJA ESTÃO NESSAS PALAVRAS DE JESUS! 
 

 O Grande Mandamento: "Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma 
e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais 
importante é parecido com o primeiro: Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a 
Lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas estão resumidos nesses dois mandamentos."  
Mateus 22:36-40 

 

 A Grande Comissão: "Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os 
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes 
ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos." Mateus 28:19,20 
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 "Amar a Deus com todo o coração" é MAGNIFICAR o Seu Nome! 

 "Amar os outros como você ama a você mesmo" é MINISTÉRIO! 

 "Ir e fazer discípulos" é a MISSÃO de fazer novos seguidores de Cristo! 

 "Ensiná-los tudo" é MATURIDADE! 
 
 
 

Nosso LEMA que nos guiará a cumprir os propósitos de Deus! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uma Família em Cristo, Comprometida a . . .   ". . .obedecer a tudo que eu (Jesus) lhes 

ordenei".  Somos filhos de Deus, comprometidos a ser uma família que segue Jesus. 
 
 

Viver para Deus . . .   "Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com 

toda a mente". Estamos vivendo vidas que são sacrifícios vivos para adorar a Deus em tudo o 
que fazemos. 
 
 

Valorizar um ao outro . . .    "Ame os outros como você ama a você mesmo".  Estamos 
exercendo os nossos dons para servir um ao outro com o amor de Cristo.  
 
 

Vencer Curitiba e o mundo para Cristo.   "Vão e façam discípulos de todas as nações". 

Estamos levando o Evangelho para todos! 
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 Uma Família em Cristo, Comprometida a 

  V ___________  para Deus 

  V _________________ um ao outro e 

  V _______________ Curitiba e o mundo para Cristo! 
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POR QUE ESTA CONGREGAÇÃO DA IGREJA DE CRISTO                                                  

EM CURITIBA EXISTE? 
 

    
   1.   PARA ___________________ A PRESENÇA DE DEUS  (magnificar o Seu Nome) 
 
   2.   PARA ___________________ O AMOR DE DEUS  (ministério) 
 
   3.   PARA ___________________ A PALAVRA DE DEUS  (missão) 
 
   4.   PARA ___________________ O POVO DE DEUS  (maturidade) 
 
 
 

1.   NÓS EXISTIMOS PARA CELEBRAR A PRESENÇA DE DEUS. 
 
 

      MAGNIFICANDO O SEU NOME: _____________________________________. 
 
Jesus lhe disse: 

“Retire-se, Satanás! Pois está escrito: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele." Mateus 4:10 
 

"No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o                   
Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário 

que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." João 4:23,24  
 

 

Três Palavras Que Descrevem O Nosso Louvor 

  
 "Celebração"                                "Inspiração"                               “ Preparação" 

 Salmos 122:1                               Isaías 40:31                             Efésios 4:11-12 
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        Expressões de Louvor 
 

 Cantando (Efésios 5:19) 

 Compromisso (Romanos 12:1-2) 

 Orando (Salmos 95:6) 

 Ouvindo a Palavra (João 17:17) 

 Dando a oferta (I Coríntios 16:1-2) 

 Batismo (Romanos 6:3-4) 

 Meditando (Habacuque 2:20) 

 Ceia do Senhor (I Coríntios 11:23-26) 
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2.   NÓS EXISTIMOS PARA COMUNICAR A PALAVRA DE DEUS. 
 
      A MISSÃO É EVANGELISMO __________________________________________. 
 

"A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus                       
se tornasse conhecida..." Efésios 3:10 

 
"Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em                      
quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não                        

houver quem pregue"? Romanos 10:13,14 
 
 
 

POR QUE ESTA CONGREGAÇÃO JAMAIS DEVE PARAR DE CRESCER? 
 
 

1.   PORQUE ___________________________________________________________! 
 

"O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é                     
paciente com vocês não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento."             

II Pedro 3:9.  ( II Coríntios 5:14,  Lucas 15:3-10,  Mateus 9:12-13) 
 

 2.   PORQUE ___________________________________________________________! 
 

"Então o senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a                       
minha casa fique cheia." Lucas 14:23 

 
". . .serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra."  

         Atos 1:8 
 

3.   PORQUE ____________________________________________________________! 
 

"... a Cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentando e unido por seus ligamentos e juntas, efetua               
o crescimento dado por Deus." Colossenses 2:19 

 
"E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do                           

Hades não poderão vencê-la." Mateus 16:18 
 

         

Desculpas Para Não Crescer Que Não São Bíblicas: 
 

 "Deus não está interessado em números". 

 "A nossa igreja quer qualidade e não quantidade". 

 "As Igrejas Grandes são impessoais". 

 
 

Nós acreditamos que esta congregação deve crescer  

_________________ e _________________ ao mesmo tempo. 
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3.   NÓS EXISTIMOS PARA EDUCAR O POVO DE DEUS. 

      CRESCIMENTO PARA TER MATURIDADE:  

     ____________________________________________. 

 
"Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a  maturidade..."  

        Hebreus 6:1 
 

"Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo." II Pedro 3:18 
 

Deus deu alguns "para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos               
para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos...                            

à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo..." Efésios 4:11-13 
 
 

ESTE É O PROPÓSITO DO CAMPO DE CRESCIMENTO CRISTÃO! 
 
 

 
4.   NÓS EXISTIMOS PARA DEMONSTRAR O AMOR DE DEUS. 
 

      MINISTÉRIOS: ______________________________________________________ . 
 

"Com isto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros."  
João 13:35.  ( I João 3:16,17, Mateus 25:35-40, Hebreus 13:16, Romanos 12:13) 

 
 

 A batida do coração desta congregação da igreja de Cristo em Curitiba são os nossos 
_____________________ e ______________. Cada membro precisa fazer parte de um 
grupo pequeno e pelo menos um ministério. 
 

"Há diferentes tipos de dons, mas o espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios,                                  
mas o Senhor é o mesmo. . .Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente,                            

é membro desse corpo." I Coríntios 12:4-5,27 
 
  
 

NESTA CONGREGAÇÃO  
DA IGREJA DE CRISTO EM CURITIBA 

 
 Cada membro é um:  
 

 Cada tarefa é:  
 

 Cada membro é uma nota “10” em: 
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NOSSA FÉ DE ACORDO COM A BÍBLIA 
 

 O Que A Bíblia Nos Ensina 
 

 

 Nas crenças essenciais - nós temos união. 
 

"Há um só corpo e um só Espírito - assim como vocês foram chamados numa só esperança quando 
vocacionados - um só Senhor,  uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, 

por meio de todos e em todos." Efésios 4:4-6 

 
 Nas crenças não essenciais - nós temos liberdade. 
 

"Aceitem ao que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. . .Quem é você para julgar o servo 
alheio? É para o seu senhor que ele está de pé ou cai. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. 

. .Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. . .Assim, seja qual for seu modo de crer a 
respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Bem-aventurado é o homem que não se 

condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado. . .e tudo que não provém de fé é 
pecado." Romanos 14:1,4,12,22,23 

 
 Em todas as nossas crenças - nós mostramos amor. 
 

"Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha                       
uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei." I Coríntios 13:2 

 
 

             AS CRENÇAS BÍBLICAS ESSENCIAIS QUE NOS UNEM: 
 

1.   SOBRE DEUS 
 

 Deus é o Criador e Soberano do universo. Ele tem existido eternamente em três 
pessoas: o Pai, o Filho, e o Espírito Santo. Estes três são iguais e são um só Deus. (Gênesis 
1:1,26,27; 3:22; 11:7; Salmos 90:2; Mateus 28:19; I Pedro 1:2; II Coríntios 13:13). 

 
2.   SOBRE JESUS CRISTO 
 

 Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é igual ao Pai. Jesus viveu uma vida humana sem 
pecado e ofereceu a Si mesmo como o sacrifício perfeito pelos pecados de todas as pessoas, 
com a Sua morte na cruz. Ele ressuscitou dos mortos depois de três dias para demonstrar o 
Seu poder sobre o pecado e a morte. Ele subiu para a glória dos céus, está reinando no Seu 
reino/igreja e vai voltar um dia para entregar o Seu Reino ao Deus e Pai.  (Mateus 1:22,23; 
Isaías 9:6; João 1:1-5,14; 10:14-30; Hebreus 4:14,15; I Coríntios 15:3,4,24; Romanos 1:3,4; Atos 1:9-
11; Colossenses 1:13,14; I Timóteo 6:14,15; Tito 2:13). 

 
3.   SOBRE O ESPÍRITO SANTO 
 

 O Espírito Santo é igual ao Pai e ao Filho de Deus. Ele está presente no mundo para 
mostrar aos homens, pela Palavra, a necessidade de Jesus Cristo em suas vidas. Ele também 
habita dentro de cada cristão desde o momento de sua salvação. Ele ajuda o cristão a viver a 
vida cristã. Ele dá para todos os seguidores um dom espiritual quando eles são salvos. 
Como cristãos nós procuramos viver debaixo de Seu controle todos os dias.                          
(II Coríntios 3:17; João 16:7-13; 14:16,17; I Coríntios 3:16; Efésios 1:13; Gálatas 5:22-25; 
Efésios 5:18; Romanos 8:9-17). Página 19 
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4.   SOBRE A BÍBLIA 
 

 A Bíblia é a Palavra de Deus. Ela foi escrita por autores humanos, guiados pelo 
Espírito Santo. Ela é a única fonte de verdade espiritual para as crenças cristãs e a vida. 
Desde que foi inspirada por Deus, ela é a verdade sem nenhum erro. Ela contém toda a 
verdade revelada ao homem.  (II Timóteo 3:16; II Pedro 1:20,21; II Timóteo 1:13; Salmos 
119:105,160; 12:6; Provérbios 30:5; João 16:13; Efésios 3:3-5; Apocalipse 22:18,19). 

 
5.   SOBRE SERES HUMANOS 
 

 As pessoas são feitas à imagem espiritual de Deus, para ser como Ele em caráter. As 
pessoas são os objetos principais da criação de Deus. Embora toda pessoa tenha o potencial 
de fazer o bem, todas acabam tomando a decisão de pecar, uma atitude de desobediência 
para com Deus. Esta atitude separa as pessoas de Deus e causa muitos problemas na vida.  
(Gênesis 1:27; Salmos 8:3-6; Isaías 53:6; Romanos 3:23; Isaías 59:1,2). 

 
6.   SOBRE SALVAÇÃO 
 

 A Salvação é um presente gratuito de Deus para conosco, mas nós devemos receber a 
Sua graça. Nós não podemos ganhar ou merecer a salvação. Somente a fé obediente no 
sacrifício de Jesus na cruz para nos perdoar, pode salvar alguém da penalidade do pecado. 
Nós devemos nos arrepender de nossa vida governada por nós mesmos, e seguir Jesus como 
o nosso Senhor. A Vida Eterna começa no momento que alguém nasce de novo, da água e 
do Espírito, no batismo, pela fé em Cristo.  (Romanos 6:23; Efésios 2:8,9; João 3:3-5; 14:6; 1:12; 
Tito 3:3-5; Gálatas 3:26,27; Romanos 5:1; 6:3-4; Atos 2:38; Marcos 16:15,16). 

 
7.   SOBRE A SEGURANÇA DE SUA SALVAÇÃO 
 

 Porque Deus nos deu a vida eterna por Jesus Cristo, o discípulo verdadeiro pode ter 
certeza de sua salvação por toda a eternidade. A salvação é mantida pela graça e poder de 
Deus e pela vida submissa do cristão. Nós temos o desafio de ser fiéis até a morte. Enquanto 
nós tentamos fazer o que é correto, Deus está nos perdoando nossos pecados 
constantemente.  (João 10:29; 8:31; Apocalipse 2:10; II Timóteo 1:12; Hebreus 7:25; 10:10,14; I 
Pedro 1:3-5; I João 1:7-9; 5:13; Mateus 10:22; Romanos 8:35-39). 

 
8.   SOBRE A ETERNIDADE 
 

 As pessoas foram criadas para existirem para sempre. Nós vamos existir eternamente 
separados de Deus pelo pecado ou eternamente com Deus pelo perdão e pela salvação. Ficar 
eternamente separado de Deus é ir para o Inferno. Ficar eternamente unido a Ele é a Vida 
Eterna. O Céu e o Inferno são lugares de verdadeiros de existência eterna.  (João 3:16; I João 
2:25; 5:11-13; Romanos 6:23; Apocalipse. 20:15; Mateus 25:44,46; Lucas 16:19-31).  
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NOSSO ESTILO DE VIDA 
 

O Que A Bíblia Nos Ensina A Praticar 
 
 
 

As crenças não valem muito, a menos que elas sejam transformadas em ações.  
 
 Baseado no que a Bíblia ensina nós acreditamos que estas 7 AÇÕES sejam 
importantíssimas: 
 
 
1.   A Bíblia como a nossa única autoridade. 
 

"Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a 
instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra."  

        II Timóteo 3:16,17 
 

 Desde que a Palavra de Deus é a única autoridade da verdade e de confiança, nós 
aceitamos a Bíblia com o nosso manual de vida. A nossa primeira pergunta quando 
enfrentamos uma decisão é, "O que a Bíblia diz"? Nós praticamos a leitura da Bíblia todos 
os dias, estudo Bíblico, e memorização da Bíblia. A Bíblia é a base de tudo que 
acreditamos. 
 
 
2.   Autonomia de cada igreja local. 
 

"Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja; é o princípio e o primogênito dentre os mortos,                                     
para que em tudo tenha a supremacia." Colossenses 1:18 

 

 Cristo é a cabeça da igreja; não é nenhuma pessoa, grupo, ou organização religiosa. 
Enquanto reconhecemos o valor de associação e cooperação com outros grupos de cristãos, 
nós acreditamos que cada congregação local deve ser independente e não controlada por 
uma central humana. 
 

 
3.   Sacerdócio de todos os discípulos. 
 

"Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar 
as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." I Pedro 2:9 

 

 A Bíblia ensina que cada cristão é chamado para o serviço cristão "tempo integral", 
indiferente de sua vocação. Nós praticamos a verdade, que cada cristão, é um ministro 
através do encorajamento a todo membro em achar o seu lugar de serviço e ministério. Cada 
cristão tem acesso direto a Deus por meio da oração e da leitura Bíblica. 
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4.   Oferta 
 

"Todavia, assim como vocês se destacam em tudo: na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação 
completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir."  

         II Coríntios 8:7 
 

 Nós praticamos o ato de contribuir para sustentar o Corpo de Cristo, a igreja, como 
Deus mandou. No Velho Testamento, pelo menos 10% da renda era dada a Deus. Deus 
espera de nós, cristãos do Novo Testamento, a dar com liberalidade de acordo com a nossa 
prosperidade. Deus ama a quem dá com alegria e promete cuidar de todas as nossas 
necessidades. 
 
 
5.   Imersão 
 

"Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele ressuscitados                         
mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos." Colossenses 2:12 

 

 Nós praticamos batismo por imersão, isto é, a pessoa é imersa na água - a maneira 
que Jesus foi batizado, e a maneira que a Bíblia manda. 
 
 
6.   Uma Vida Guiada Pelo Espírito Santo 
 

"Os que vivem segundo a carne têm suas mentes voltadas para o que a carne deseja; mas os que                                  
vivem de acordo com o Espírito têm suas mentes voltadas para o que o Espírito deseja. A inclinação                 

da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz." Romanos 8:5,6 
 

Jesus disse:  
"Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá                                   

muito fruto; pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma." João 15:5 
 

 A Bíblia ensina que a única maneira de viver a vida cristã é pelo poder de Deus 
dentro de nós. Portanto, nós procuramos a prática da dependência diária no Espírito de Deus 
para nos ajudar a fazer o que é correto. (Filipenses 2:13; Efésios 5:18) 
 
 
7.   Falar aos outros sobre Cristo 
 

"...Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da                                     
esperança que há em vocês." I Pedro 3:15 

 

 É responsabilidade de cada cristão compartilhar as Boas Notícias com aqueles que 
Deus põe em nosso caminho. Nós falamos de nossa fé em Cristo, convidando amigos às 
assembleias da igreja, grupos de C.A.S.A. e estudos Bíblicos dos Princípios Básicos da Fé 
Cristã. 
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Terceira Parte 
 

“Nossa Estratégia” 
 
 

"Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para                      
com todos, para de alguma forma  salvar  alguns.  Faço tudo isso por causa do                                                

evangelho, para ser co-participante dele”   
 

       I Coríntios 9:22-23 
 
 
 

 

 
 

ALGUNS ALVOS DESTA CONGREGAÇÃO: 

 
 Construir o prédio principal. (1998-1999) 
 

 Treinamento intensivo de líderes. (1997-2002) 
 

 Começar a retirada dos missionários pouco a pouco. (1998) 
 

 Um evangelista sustentado tempo integral pela congregação. (1998) 
 

 Outros obreiros sustentados pela congregação. Um para cada 150 membros. (2000) 
 

 Completar a campanha financeira para o prédio, “Construindo O Futuro”. (2001) 
 

 Começar a plantar outras congregações no estado do Paraná. (2002) 
 

 Nomear presbíteros, diáconos e evangelistas nesta congregação. (2011)  
 

 Ter uma congregação de 1.000 membros com presbíteros, diáconos, evangelistas e     
professores. 
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A HISTÓRIA DA IGREJA DE CRISTO NO CENTRO  
 
1986 -  Dia 13 de agosto, as famílias Langley, Nalley e Freitas chegaram para plantar 
 uma congregação na área central da cidade. 

1987 -  Dia 18 de outubro aconteceu o primeiro culto no Colégio Camões na esquina da 
 Rua XV com a Rua Dr. Muricy. 

1987 -  Em novembro, a Escola da Bíblia abriu, quase na esquina da Rua XV com a Rua 
 Marechal Floriano Peixoto. 

1988 -  Os resultados do primeiro ano do evangelismo foram 35 batismos. 

1988 -  Em março o primeiro grupo pequeno de Encontros Bíblicos teve início. 

1988 -  A família Nealeigh chegou para trabalhar em tempo integral. 

1989 -  A primeira campanha evangelística, entre muitas. 

1990 -  A família Gonçalves chegou para trabalhar em tempo integral. 

1990 -  A congregação teve que mudar o local de reunião para o auditório da Prefeitura. 

1990 -  A família Cruz chegou para treinar em tempo integral e trabalhar com os jovens. 

1991 -  A congregação voltou a reunir-se no Colégio Camões nos domingos. 

1991 -  Teve início o programa "Construindo O Futuro" para a aquisição de um terreno e 
 um prédio próprio. 

1991 -  A congregação teve que se mudar para o Colégio Camões na Rua André de 
 Barros. 

1992 -  A família Freitas voltou para os E.U.A. para arrecadar fundos. 

1992 -  A família Cruz mudou para São Paulo para trabalhar na congregação do Metrô 
 Sul. 

1993 -  A congregação alugou o primeiro prédio para uso em tempo integral na Rua 
 Riachuelo. 

1993 -  O evangelismo sempre continuava, com um novo recorde de 36 batismos num só 
 ano. 

1994 -  Em novembro,  compramos o terreno na área central, na Rua Almirante 
 Gonçalves,1644. 

1995 -  A família Gonçalves voltou para os E.U.A. para trabalhar lá. 

1995 -  A família de Mauro Francisco chegou para trabalhar em tempo integral. 

1995 -  A igreja de Vila Hauer uniu-se com a congregação do centro para servir a Deus. 

1995 -  Em novembro, a congregação teve que mudar o local da reunião para o Hotel 
 Interpalace. 

1995 -  Começou a primeira fase de construção no terreno, o barracão. 

1996 -  A família Freitas voltou para trabalhar em tempo integral no Brasil. 

1996 -  A Escola da Bíblia no centro fechou depois de 9 anos de sucesso. 

1996 -  No dia 4 de agosto, aconteceu o primeiro culto no terreno.  

1997 - Definimos os nossos propósitos, estratégia e estrutura para o futuro crescimento 
 desta congregação! (Início do C.C.C, ministérios e novos Grupos de  C.A.S.A.).  
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QUEM NÓS ESTAMOS TENTANDO ALCANÇAR? 

 
1.  Todos na cidade de Curitiba e no mundo! Nesta congregação nós queremos cumpr ir  
a grande comissão de Jesus e espalhar o evangelho para todos em nossa cidade, estado, país 
e o mundo!   
 

“ Então, Jesus aproximou-se deles e disse:  Foi-me dada toda autoridade no céu e na terra.  Portanto,       
vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo...”

         Mateus 28:18-20 

 
2.  Todos em nossa sociedade! Nós reunimos em grupos pequenos de C.A.S.A. em casa 
nos bairros. Estes grupos pequenos estão espalhados pela cidade inteira e se reúnem 
semanalmente. Assim cada grupo pode se adaptar ao seu bairro e assim atingir todos os 
níveis sociais com as Boas Notícias. E nos domingos louvamos a Deus juntos!  
 

"Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher; pois todos são um em Cristo  Jesus."  
         Gálatas 3:28 

 
3.  Todos na família! Deus na sua sabedor ia escolheu a família para ser  o alicerce para 
cada pessoa, país e igreja, (Gênesis 2:24). No tempo do Novo Testamento muitas vezes o 
evangelho alcançou “toda casa” (Atos 10:1-2,22-24; 16:12-15,31-34; 18:7-8). “Toda casa” 
ou “OIKOS” no grego significa todos na sua família, seus servos e amigos.  Então, nosso 
alvo é atingir a família inteira com o evangelho e manter a família forte com atividades 
diversas como seminários e retiros para casais, mulheres, pais e filhos e jovens e crianças.   
 

“Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia ... O Senhor abriu seu coração       
para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa...” Atos 16:14-15 

 
4.  Todas as pessoas!  Cada pessoa neste planeta é impor tante para Deus! Não impor ta 
quem seja!  Nós queremos atingir “cada um” ou seja todos com o evangelho de Cristo.  
Então, oferecemos Estudos Bíblicos e servimos uns aos outros através dos Ministérios de 
Apoio para ajudar cada um a conhecer a Deus.  
 

 “Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que    
apresentemos todo homem perfeito em Cristo." Colossenses 1:28 

 

                 
 

       Quem nós queremos alcançar? _____________! 
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OS CINCO CÍRCULOS DE COMPROMISSO 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Esta congregação da Igreja de Cristo tem o objetivo de incentivar todos a progredir 
para o centro do círculo através do encorajamento de fazer compromissos espirituais. 
Especificamente, Deus chama as pessoas para quatro compromissos básicos: 
 
 

OS QUATRO COMPROMISSOS DA IGREJA 
 
1.   O COMPROMISSO DE SER MEMBRO. . . 

       é um compromisso com _____________ e com a ______________desta congregação. 
 

"Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos                                          
e membros da família de Deus." Efésios 2:19 

 
"Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem                         

todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo,                                       
e cada membro faz parte de todos os outros." Romanos 12:4,5 
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2.   O COMPROMISSO DA MATURIDADE. . . 

       é um compromisso para ter _________ que são necessários para crescimento espiritual. 
 

"Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.                                         
A Ele seja a glória, agora e para sempre! Amém."  II Pedro 3:18 

 
". . .exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito; a piedade, porém, para tudo é 

proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura." I Timóteo 4:7,8 
 
 

 
3.   O COMPROMISSO DO MINISTÉRIO. . . 

       é o compromisso de descobrir e usar os meus dons e habilidades que Deus deu para  

       __________________ a Deus e os outros. 
 

"Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente                                             
a graça de Deus em suas múltiplas formas." I Pedro 4:10 

 
"Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. . .Ora, vocês são o corpo de Cristo,                         

e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo." I Coríntios 12:5,27 
 

 
4.   O COMPROMISSO DA MISSÃO. . . 

       é o compromisso de _____________________________ as Boas Notícias aos outros. 
 

". . .serão minhas testemunhas. . .até os confins da terra." Atos 1:8 
 

"Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seus corações. Estejam sempre preparados para                    
responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês." I Pedro 3:15 

 
                             
                                          
 

 Por que Fazemos Estes Compromissos? 
 

 
 
 

CRESCEMOS ESPIRITUALMENTE DE ACORDO COM NOSSOS ______________________! 
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A ESTRATÉGIA DESTA CONGREGAÇÃO DA 

   I.G.R.E.J.A. D.E. C.R.I.S.T.O 
 

 14 Princípios Que Faz Desta Congregação Um Lugar Especial 
 

 

 I_______________ Alicerçada Em Cristo  ". . . alicerce . . . que é Jesus Cristo."                  
I Coríntios 3:11.  Jesus e Suas Palavras são o fundamento da Igreja. (Efésios 2:19,20; 
Mateus 16:19;7:24-27) 

 

G______________ Pequenos de C.A.S.A. em Casa  ". . . de casa em casa. . ." Atos 5:42.  
Grupos de C.A.S.A. (Comunhão, Amor, Serviço, Almas) são a chave para cuidar dos 
membros enquanto alcançamos outros com o Evangelho. Os líderes são treinados e 
relacionamentos são construídos enquanto estes grupos pequenos se multiplicam pelos 
bairros. A igreja cresce maior e menor ao mesmo tempo. 

 

R______________O Evangelho  ". . .lembrar-lhes o evangelho. . ." I Coríntios 15:1-4.  
Nós relembramos o Evangelho constantemente. A morte de Jesus pelos nossos pecados, o 
sepultamento Dele, e a Sua ressurreição no terceiro dia são as razões de tudo o que 
fazemos.  Nós pensamos Nele todos os dias, e celebramos a Sua ressurreição todos os 
Domingos durante a santa ceia. (I Coríntios 11:23-29; Atos 20:7) 

 

E_______________ de Deus  "Adore o Senhor seu Deus." Mateus 4:10. A nossa 
assembleia nos Domingos é para celebrar a Sua presença, gozar a vitória em Cristo, e 
encorajar uns aos outros. (Atos 2:42; Hebreus 10:24,25) Vamos Magnificar o seu Nome! 

 

J_______________ é o Senhor  ". . . confessar. . . Jesus é Senhor. . ." Romanos 10:9,10. 
Nós declaramos, sem vergonha nenhuma, que Jesus é o Senhor de nossas vidas, (Mateus 
10:32). As nossas vidas estão em submissão a Ele. (Efésios 5:23,24) 

 

A_______________ Incondicional  ". . . Amem-se uns aos outros. . ." João 13:34,35. Nós 
queremos criar um clima de aceitação. (Romanos 15:7) Um lugar de amizade autêntica e 
um ambiente de família. Um lugar de muitas atividades, de comunhão para construir 
relacionamentos. Um lugar para aqueles que sofrem. O motivo de tudo o que fazemos. 

 

D_______________ Maturidade Espiritual   ". . . para que cheguemos à maturidade . . ."       
Efésios 4:13-15. Todos devem crescer espir itualmente, (II Pedro 3:18). Por tanto nós 
incentivamos todos a participarem no Culto de Louvor, na Escola Dominical e nos Grupos 
de C.A.S.A. em casa toda semana. Também a igreja oferece os seminários do Campo do 
Crescimento Cristão, e Estudos Intensivos durante o ano.  Existe vários estudos para os 
Novos Convertidos também. 
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E_______________ o Mundo é a Missão "...vão e façam discípulos..." Mateus 28:19,20. 
O ensinamento dos Princípios Básicos da Fé Cristã (P.B.) constante. Treinamento de como 
ensinar os P.B. constante. Grupos de C.A.S.A. em casa. Alvo de plantar outras 
congregações aqui no Estado do Paraná. Treinamento constante em como "marcar um 
estudo Bíblico com seu amigo". "PENSE ESTUDOS". 

 

C________________cristão envolvido em ministério  ". . . preparar os santos para. . .  

ministério. . ."  Efésios 4:12. Terceira etapa do Campo de Crescimento Cr istão: 
Seminário Sobre Meu Ministério. Entrevista de cada membro para descobrir seus dons, 
vontade, habilidades, personalidade, e experiências. Dias Especiais sobre os Ministérios. 

 

R_______________ a Mensagem ao Visitante  "Tornei-me tudo para com todos, para de 
alguma  forma salvar alguns." I Coríntios 9:22. Pregações que são práticas que 
mostram como Cristo pode nos ajudar no dia a dia. Cânticos que comunicam o 
Evangelho. Um lugar onde o visitante se sente confortável e quer voltar de novo. 

 

I________________ em Oração  "Orem continuamente." I Tessalonicenses 5:17.  A fonte 
de poder que nos sustenta e nos ajuda é Deus. Nós oramos constantemente a Ele por meio 
de nosso Mediador Jesus Cristo. (I Timóteo 2:5; I Pedro 2:5; I João 2:1; João 14:6,13) 

 

S________________que Lideram a Congregação  ". . . quem quiser tornar-se grande 
entre vocês deverá ser servo." Marcos 10:43-45. Os homens que vão ser evangelistas, 
Presbíteros, Diáconos, etc. serão servos. (Hebreus 13:7; I Pedro 5:1-3; Filipenses 2:5,7; 
Efésios 4:11,12; Atos 14:23;  20:17, 28-31; I Timóteo 3:1-7; Tito 1:5-9). 

 

T________________ Dependência em Deus  ". . . Deus, que efetua o crescimento. . ."         
I Coríntios 3:7. Nós trabalhamos muito para plantar  e regar, mas Deus dá o 
crescimento. Vamos enfatizar a oração, o estudo Bíblico, e a dependência na liderança de 
Deus. 

 

O________________ à Palavra  "Sejam praticantes da palavra. . .." Tiago 1:22. Vamos 
ouvir e praticar a Palavra. As pregações vão mostrar na Palavra, o que fazer para viver 
para Deus. 

 
 
 

I.G.R.E.J.A.   D.E.   C.R.I.S.T.O. ! 
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Quarta Parte 

 

“Nossa Estrutura” 
 
 

 
    “Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz ...  

 Mas tudo deve ser feito com decência e ordem”. 

 
       I Coríntios 14:33,40 

 
 

 
 

 
 

 

COMO É A ESTRUTURA DESTA CONGREGAÇÃO 

 
 

 A Estrutura da igreja não deve ser determinada pela cultura, experiências do mundo 
dos negócios, ou tradições das denominações. 

 
 

A NATUREZA DA IGREJA DETERMINA A SUA ESTRUTURA. 
 

1.   A IGREJA É UMA _______________________________________________. 

 
 "Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. . . estavam juntos e tinham tudo em comum ." 

            Atos 2:42,44 
 

 

      A maior prioridade numa comunidade é a _______________ e a _______________. 
 

 "Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz." Efésios  4:3 
 

"Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua." Romanos 14:19 

 
QUALQUER atitude que cause desunião é pecado: 
 

(Colossenses 3:15; I Coríntios 1:10; II Timóteo 2:14; Provérbios 17:14; II Coríntios 13:11;           
Filipenses 1:27; 2:1-3; Colossenses 2:2; Filipenses 4:2; I Pedro 3:8; I Coríntios 14:33; João 13:34-35; II 

Timóteo 2:23; Romanos 15:5-6; Romanos 12:16-18; Colossenses 3:13,14; Salmos 133:1). 
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IMPLICAÇÃO?  Uma Boa Estrutura Promove a União e Evita as _______________.  
 

". . .pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando                         
vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. . ." I Coríntios 11:17,18 

 
 

2.   A IGREJA É UMA _______________________________________________. 
 

"Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se  fraternalmente, 
sejam misericordiosos e humildes." I Pedro 3:8 (Gálatas 6:10; Hebreus 2:10-12; I Pedro 4:17) 

 

   Portanto, nós operamos na base de ____________________  

                  e não através de__________________. 
 

"Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai;  trate os jovens 
como a irmãos; as mulheres idosas, como a mães; e as moças, como a  irmãs, com toda pureza."  

                                 I Timóteo 5:1-2. 
 

"(O presbítero) deve governar bem sua própria família, tendo filhos sujeitos a ele, com  toda dignidade. Se 
alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar  da igreja de Deus." I Timóteo 3:3-4 

            

 
3.   A IGREJA É UM ________________________________________________. 

                       (I Coríntios 12:27; Efésios 5:23; 1:22-23; Colossenses 1:18; 2:19). 
 

Nós somos um corpo - não um comércio! Nós somos um organismo - não uma organização! 
 

    Portanto, nós funcionamos a base de ______________ e não por _______________. 
 

"Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a 
mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos,  formamos um corpo, e cada membro faz 

parte de todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada." Romanos 12:4-6 
 

 Numa organização, "manutenção" se torna o foco. 
 Num organismo, "ministério" é o foco. 

 
Nesta congregação nós temos uma estrutura simples para aumentarmos o tempo               

para _____________________ e reduzir ao mínimo as _____________________. 

 

"E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas,  
e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do  ministério,  

para que o corpo de Cristo seja edificado. . ." Efésios 4:11,12 
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Nossa Estrutura 
 

 Os Membros são os "________________________" 
  

 Os Líderes são os "________________________" 
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Neste momento temos ___________ ministérios diferentes nesta congregação                                 
que foram iniciados e cuidados pelos membros. 

 
   

4.   A IGREJA É UM_________________________________________________. 

   A descrição favorita de Jesus para descrever a Igreja.  
   João 10:1-30; Mateus 26:31; Mateus 25:33. 

 
      PORTANTO ELA É CUIDADA E GUIADA POR _______________________. 
 

"Novamente Jesus disse:  Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor                
tu sabes que gosto muito de ti . . . Disse Jesus:  Cuide das minhas ovelhas." João 21:16,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

"Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, na qualidade de presbítero como eles e 
testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada: Pastoreiem 

o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhando por ele. . ." I Pedro 5:1,2 
 

"De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram,  ele lhes disse:         
... Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, 

para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou  com o seu próprio sangue." Atos 20:17-18,28       
 
 
 

Cada congregação da Igreja de Cristo precisa desenvolver uma liderança bíblica. 
 

"Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. . ." Atos 14:21-23 
 

 Os evangelistas têm a responsabilidade de guiar a congregação enquanto estão 
treinando homens qualificados a servirem como presbíteros. 
 
"A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda  faltava e constituísse 

presbíteros em cada cidade. . ." Tito 1:5-9.  (Veja também  I Timóteo 5:17-19;  3:1-7). 
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Há três palavras no Novo Testamento                                              
que se referem aos mesmos líderes na igreja: 

 
 "POIMEN"    __________________________ 
 

 "PRESBUTEROS"    __________________________ 
 

 "EPISCOPOS"          __________________________ 
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O QUE SIGNIFICA SER UM MEMBRO ATIVO 

 
 A diferença entre "frequentadores" e "membros ativos" pode ser resumida em uma 

palavra ___________________________. 

 

 Deus pede que todos os membros façam o compromisso de serem membros ativos 
numa congregação. (Efésios 4:11-16)  
 
 

Existem 4 razões para você tomar este compromisso: 
 

1.   Uma Razão Bíblica:  Cristo está comprometido com a igreja. 

       ". . .Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. . ." Efésios 5:25 

 
2.   Uma Razão Cultural:  É o antídoto para a nossa sociedade. 

 Nós vivemos numa época onde poucas pessoas querem estar comprometidos com 
qualquer coisa . . . um emprego. . . um casamento. . . o país. Esta atitude tem produzido 
uma geração que brinca com coisas espirituais, como um "turista na igreja", pulando de 
uma experiência para outra. Ser membro ativo numa congregação local é a vontade de 
Deus. Ser membro ativo de uma congregação local é uma decisão. Fazer um 
compromisso constrói o caráter. 

 
3.   Uma Razão Prática:  Mostra quem está disposto a fazer alguma coisa. 

 Um compromisso ajuda a liderança e os responsáveis nos ministérios a saber se 
podem contar com você. Fazer compromisso mostra que você está disposto a servir. 

 
4.   Uma Razão Pessoal:  Incentiva e produz crescimento espiritual. 

 O Novo Testamento dá muita ênfase para a necessidade dos cristãos serem 
responsáveis um pelo outro para o crescimento espiritual. Você não pode ser responsável, 
se você não está comprometido com a família cristã. Fazer compromisso mostra que você 
quer crescer espiritualmente. 

                             
 
 

O QUE É ESPERADO DE MIM COMO UM MEMBRO ATIVO? 

 
 A Bíblia ensina claramente o que os membros devem fazer. Deus espera que todos 
sejam membros ativos. Estas responsabilidades estão resumidas na folha de:  
“Compromisso Para Ser Membro Ativo.” 
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O MEU COMPROMISSO COM DEUS PARA SER UM    

MEMBRO ATIVO DESTA CONGREGAÇÃO 

 
 "Tendo declarado que Jesus é o meu Senhor e tendo sido batizado para perdão dos 
meus pecados, e concordando com os propósitos, estratégia e estrutura desta congregação 
da Igreja de Cristo, eu quero mostrar por escrito que eu estou comprometido com Deus e 
com os outros membros para fazer o seguinte: 

 
 
1.   EU VOU PROTEGER A UNIÃO DESTA CONGREGAÇÃO 
 

               . . . pelo amor em ação para com os outros membros, 
                  . . . recusando-me a fazer fofocas, 
                     . . . seguindo a liderança. 
 
"Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua." Romanos 14:19 

 
"O Deus que concede perseverança e ânimo lhes dê um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para 
que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e pai de nosso Senhor Jesus Cristo."  

         Romanos 15:5,6 
 

"Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, para amarem sinceramente                    
os irmãos, amem intensamente uns aos outros com um coração puro." I Pedro 1:22 

 
"Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os                               

outros, conforme a necessidade. . ." Efésios 4:29 
 

"Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem                
deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso,                         

pois isso não seria proveitoso para vocês." Hebreus 13:17 

 
 
2.   EU VOU PARTICIPAR NA MISSÃO DESTA CONGREGAÇÃO 
 

                 . . . orando pelo crescimento dela, 
                    . . . convidando os perdidos para frequentar, 
                       . . . recebendo carinhosamente todos que visitam a igreja. 
 

"À igreja. . .Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações", 
        I Tessalonicenses 1:1,2 

 
"Então o senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar,  

para que a minha casa fique cheia." Lucas 14:23 
 

"Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou,  
a fim de que vocês glorifiquem a Deus." Romanos 15:7 
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3.   EU VOU SERVIR NO MINISTÉRIO DESTA CONGREGAÇÃO 
 

                   . . . descobrindo os meus dons e talentos, 
                      . . . me equipando com os evangelistas para servir, 
                         . . . desenvolvendo um coração de servo. 
 

"Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça                               
de Deus em suas múltiplas formas." I Pedro 4:10 

 
"E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros                       
para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o                         

corpo de Cristo seja edificado. . ." Efésios 4:11,12 
 

"Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores                      
a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.              

Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. . .vindo a ser servo." Filipenses 2:3-5,7 
 
 

 
4.   EU VOU APOIAR  ESTA CONGREGAÇÃO 
 

                  . . . frequentando fielmente, 
                     . . . vivendo uma vida piedosa, 
                        . . . dando uma oferta regular. 
 

"Não deixemos de nos reunir como igreja. . .mas encorajemo-nos uns aos outros. . ." Hebreus 10:25 
 

"Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo."  
        Filipenses 1:27 

 
"Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia             

da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que, 
quando eu chegar, não seja preciso fazer coletas." I Coríntios 16:1,2 
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E AGORA?  
 

O Plano Desta Congregação da Igreja de Cristo Para Ajudar Você a  
Crescer Espiritualmente — Participe No Campo Do Crescimento Cristão! 

 
 

Campo do Crescimento Cristão 
 

“Um processo para desenvolver a vida espiritual.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vá para o Segundo Seminário! 
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Um Resumo do Campo do Crescimento Cristão 
  
Primeiro Seminário 
 Levar pessoas a obedecer a Cristo e serem membros ativos da igreja de Cristo. 
 

Segundo Seminário 
 Ajudar os cristãos a crescerem em maturidade. 
  

Terceiro Seminário 
 Equipar os cristãos com as habilidades que eles precisam para o ministério. 
  

Quarto Seminário 
 Alistar cristãos para participar na missão de compartilhar Cristo com o mundo. 
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UM EXAME SOBRE ESTA CONGREGAÇÃO                   
 
 

UMA ESTRUTURA SIMPLES 
 

 Os membros são os _____________________________________________________. 

 Os líderes são os _______________________________________________________. 

 Por que nós temos uma estrutura simples? 

 O que determina a estrutura da igreja de Cristo? 

 

ACEITAÇÃO 
 

 Nas crenças bíblicas essenciais, nós temos___________________________________. 

 Nas crenças não essenciais, existe__________________________________________. 

 Em todas as coisas nós mostramos__________________________________________. 

 A batida do coração desta congregação são ___________________________________. 

 

PROPÓSITOS DEFINIDOS 
 

 Você pode dizer o lema desta congregação?       

 Você pode dizer as quatro razões por que esta congregação existe? 

 

ALVO DEFINIDO 
 

 Quem nós estamos tentando alcançar? 

 Você pode falar os 5 níveis de compromisso? 

 

MINISTÉRIO 
 

 Nesta congregação "Cada membro é um_____________________________________. 

 Neste momento, quantos ministérios nós temos em operação? 

 Em qual seminário eu devo participar para descobrir qual ministério é melhor para mim? 

 Quem pode iniciar um novo ministério nesta congregação da igreja de Cristo? 

 

SALVAÇÃO 
 

 O que é necessário para ser salvo? 

 

CEIA DO SENHOR 
 

 Por que e quando nós participamos na Ceia do Senhor? 

 

CONTINUAR A CRESCER 
 

 Por que esta congregação nunca deve parar de crescer?  

 O que significa a frase: "crescer maior e menor ao mesmo momento? 

 
(Use outra folha para responder se precisar).    
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Nós Queremos Conhecer Você! 
 

Nome Completo:  _____________________________________________________________________ 

Como gosta de ser chamado? __________________________________________________________ 
 

Endereço: _______________________________________________________________  nº__________ 

Bairro: _____________________________________ Complemento: __________________________ 

Cidade: ________________________________________  Estado: _______   CEP: ___________-_____ 

Fone Residencial: __________________________  Fone Comercial: ___________________________ 

Celular 1: _________________________________  Celular 2: _________________________________   

E-mails: ______________________________________________________________________________ 
 

Data Nascimento: ____/____/_______  Local Nascimento: ____________________________ - _____ 

Data de Batismo: ____/____/_______  Local do Batismo: _____________________________ - _____ 

Com quem estudou a Bíblia: ______________________  Quem Batizou: ______________________ 
 

Estado Civil: ________________________________________  Data Casamento: ____/____/_______   

Nome do Cônjuge: ___________________________________________ É membro? Sim Não  
Profissão do Cônjuge: _______________________________  Data Nascimento: ____/____/_______   

Filho(a) 1: ____________________________________________________ É membro? Sim Não

 Data Nascimento: ____/____/_______    É casado(a)? Sim Não    
Filho(a) 2: ___________________________________________________ É membro? Sim Não 
Data Nascimento: ____/____/_______    É casado(a)? Sim Não    
Filho(a) 3: ___________________________________________________ É membro? Sim Não 
Data Nascimento: ____/____/_______    É casado(a)? Sim Não   
 

Se tiver mais filhos, por favor, inclua-os no verso. 

Nome do Pai: ________________________________________________ É membro? Sim Não 

Nome da Mãe: _______________________________________________ É membro? Sim Não 
 

Escolaridade: _________________________________  Idiomas Fluentes: ______________________   

Cursos Técnicos ou Acadêmicos: ________________________________________________________   

Profissão: _____________________________  Onde Trabalha: _______________________________ 

Habilidades / Serviços: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

Ministérios em que serve: ______________________________________________________________ 

__________________________________________, ___________________________________________ 

Grupo de CASA que participa: _________________________________________________________ 

Cursos Concluídos:    Princípios Básicos     Evangelismo Eficaz     Paz Financeira  
       Eternamente Juntos     Nova Vida em Cristo     Evidências da Fé Cristãs  

 

Observações de Saúde: _______________________________________________________  

____________________________   É doador de sangue?    Tipo sanguíneo ________  
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MEU COMPROMISSO DE SER MEMBRO ATIVO 

DESTA CONGREGAÇÃO 

                                                         
 

Quatro Coisas Importantes: 
 

1.  Você confessou Jesus como o Senhor de sua vida, fazendo a decisão de ser seguidor Dele? 
  

 Sim 

 
 ______________________________  _______________________________ 
       Quando?                        Onde? 
 

 ou  Neste seminário 

 
 
2.  Você obedeceu o Evangelho para ser salvo através do batismo por imersão, para o  
     perdão dos seus pecados, depois que você decidiu ser um seguidor de Jesus? 
 

           Sim 
 
 ______________________________  _______________________________ 
       Quando?                        Onde? 
 

 ou Eu quero ser batizado(a) agora. 
 
 
3.  Você completou o seminário "Sou Membro" do Campo de Crescimento Cristão? 
 

      Sim          Data _____/______/___________ 

 
 

4.  Você tem o desejo de viver de acordo com a vontade de Deus e ser membro ativo desta  
 congregação da igreja de Cristo? 
 

          Sim, eu quero! 

 
 

__________________________________________________________________                               
Por favor, assine o seu nome e coloque a data 

 
BEM-VINDO À ESTA CONGREGAÇÃO DA FAMÍLIA DE DEUS! 
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Respostas para o Professor  

 

1 Seminário do C.C.C.  
 

“Sou Membro” 
 

Páginas: 
 

  1.  Família, membro, contradição, Cristo, família. 
 

  3.  Propósito. 
 

  4.  Amar, desfrutar, administrar. 
 

  5.  Ser egoísta, pecado. 
 

  6.  Creia, Arrependa-se, Confesse. 
 

  7.  Nasça de novo, Persevere, Jesus Cristo, manda.  
 

  8.  Aceito, morte, sepultamento, nova vida. 
 

  9.  Perdão, o Espírito Santo, Jesus, Bíblia, mergulhar. 
 

10.  Acredita. 
 

12.  Ato simples, lembrança, símbolo, proclamação, os discípulos. 
 

15.  Viver, Valorizar, Vencer. 
 

16.  Celebrar, demonstrar, comunicar, educar, expressando amor a Deus. 
 

17.  Compartilhando as Boas Notícias com outras pessoas, Deus ama as pessoas,  
  Deus nos manda a evangelizar, Deus quer que a Sua igreja cresça. 
 

18.  Maior, menor, ajudando cristãos a crescer espiritualmente, cuidando de        
  necessidades com amor, Grupos de C.A.S.A, ministro, importante, alguma área. 
 

25.  Todos. 
 

26.  Cristo, a família. 
 

27.  Hábitos, servir, compartilhar, nossos compromissos. 
 

28.  Igreja, Grupos, Relembrando, Exaltação, Jesus, Amor, Desenvolvendo. 
 

29.  Evangelizando, Cada, Relatando, Incessante, Servos, Total, Obediência. 
 

30.  Comunidade, harmonia, união. 
 

31.  Diferenças, família, relacionamentos, regras, corpo, dons espirituais,  
  oficiais eleitos, ministério, reuniões, ministros, preparadores. 
 

32.  ____, rebanho, pastores, pastor, presbítero, bispo. 
 

33.  Compromisso. 
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