Carta Conduta para Obreiros
I)

Manter seu cadastro atualizado na secretaria da igreja;

II)

Participar das reuniões de Obreiros (quando convocadas pelo Apostolo e Bispa);

III)

Pregar a palavra conforme a Bíblia, os testemunhos que são segundo os preceitos bíblicos, devem
ser contados, mas não ser a base da ministração, a base deve ser sempre a palavra de Deus;

IV)

Conhecer e concordar com:
 Estatuto da Igreja;
 Carta de Conduta Ministerial;
 Carta de Conduta de Obreiros;
 Carta de Conduta do grupo/ministério que estiver atuando.

V)

Dizimar e ofertar por gratidão, na igreja, em atitude de fidelidade e amor a Deus e não por
barganha com Deus, sendo que:
 Dízimo:
 Usado para manter a Casa do Senhor, portanto deve ser conduta de todos os obreiros;
 A igreja não é do Apóstolo e da Bispa. Acreditamos que o Senhor nos chamou também
para sermos mantenedores da obra. As contas ficam disponíveis no escritório, para
consulta de qualquer obreiro cadastrado;
 Não é invenção da igreja, é o principio perpétuo estabelecido por Deus;
 Não é dar dinheiro a igreja, é ato de fidelidade ao Senhor;
 Não é opcional é mandamento, conforme a palavra do Senhor;
 Não é oferta é fidelidade ao Senhor;
 Não é sobra, deve ser retirado das primícias que o Senhor coloca em nossas mãos;
 Não é peso, é por amor;
 É ensinado em toda a bíblia: antes da lei (Gn. 14:20), na lei (lv. 27:30), nos livros
históricos, nos livros poéticos (Pv 3:9-10), nos proféticos (Ml 3:8-12) e também no novo
testamento (Mat. 23:23; Heb 7), vemos no sacerdócio de Melquisedeque, Levítico e de
Jesus Cristo.
 Oferta:
 Devemos ofertar anonimamente: Mt 6:1-4;
 Devemos ofertar expectativamente: Não devo ofertar, para receber uma benção, mas
quando oferto o Senhor poderá cumprir a palavra dele em mim: Ao que distribuí, mais
se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma
generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Pv. 11:24-25.
 Devemos ofertar com alegria. 2 Co 9:7.
 Devemos ofertar sacrificialmente. 2 Co 8:1-5

VI)

Reverencia ao Senhor dentro do templo, desde o início até o final do culto, da porta para dentro,
manter-se em contato com Deus e não com pessoas.

VII)

Vigiar nas vestes para não escandalizar ao próximo:
 Mulheres: não usar roupas agarradas, ou justas; não usar camisetas de alças; as saias
devem ser da altura dos joelhos para baixo;
 Homens: não usarem roupas extremamente justas, camisetas curtas ou calças que deixam à
mostra as cuecas;

 É importante considerar que um obreiro(a), se vista adequadamente não só dentro da
igreja, mas também no seu dia a dia, pois o mesmo é representante ou embaixador de
Cristo.
VIII)

Não participar ou se dispor para atuar em outro ministério da igreja, sem a permissão de seu atual
líder.

IX)

Participar de todas as reuniões mensais/bimestrais ou quando convocada pelo seu líder;

X)

Participar de todas as ministrações/discipulado, que se enquadram, conforme segue:
 Família de Fé: Encontros bimestrais para casais;
 Homens de Fé: Quando convocado pelo Apóstolo;
 Mulheres de Fé em Ação: Cultos 1 vez por mês;
 Kids: Levar os filhos para assistirem as aulas todas as vezes que o Kids tiver em serviço;
 Jovens: Presenciar os cultos ou encontros quando forem convocados.

XI)

Nos dias de Eventos Amarelos, devo presenciar, pois são ministrações especiais usadas para alinhar
a igreja num só corpo;

XII)

Participar de todas as Santas Ceias ou justificar sua ausência para seu líder;

XIII)

Ao ser disciplinado por um líder, será também afastado dos outros ministérios que faz parte;

XIV)

O comportamento de seu filho dentro da igreja é de sua responsabilidade, os obreiros tem a
autoridade em lhe chamar, caso tenha alguma ocorrência.

XV)

Conduta para Pastores ou liderança de algum ministério (comissões):
 Encaminhar seus liderados, os obreiros e cooperadores, para o preenchimento de cadastro
na secretaria, com 1 foto 3x4, obreiros não cadastrados não devem ser adicionados nos
grupos ou fazerem parte de escalas de serviço;
 Encaminhar todo novo convertido que tiver conhecimento para a sala de discipulado;
 Encaminhar todo novo obreiro para o Curso de Obreiros;
 Qualquer alteração sobre conduta ou disciplina, afastamento ou dispensa de algum obreiro
deve ser passado para o cadastro, na secretaria da igreja;
 Toda a liderança deve disciplinar seu liderado quando necessário, não sendo omisso ao
pecado, pois o erro pode escandalizar a igreja;
 O obreiro que atua num ministério deve se apresentar para servir num 2º ou mais
ministério com a autorização da liderança atual;
 A liderança de cultos ou ponto de pregação deve apresentar com antecedência a secretaria,
os nomes indicados para trazer a palavra, para que a Bispa possa avaliar;
 Fica proibido a entrega de amuletos (objetos) como instrumento de fé, por exemplo: balas,
vassouras, lenços, etc.
 É dever da liderança da igreja, conhecer todos os ministérios e saber como funcionam;
 A liderança deve preparar reuniões (mensais ou bimestrais), contendo:
 Administração e projetos;
 Ensino para atuar no ministério.
São Paulo, 10 de Janeiro de 2017.

Apóstolo Ricardo e Bispa Cristina Vélis.

