Carta de Conduta Ministerial.
Ref.: Separação ou Unção de obreiros, para Ministérios.
O ministério Fé em Ação, não “engessa” a manifestação do Espírito Santo referente a unção de seus obreiros.
Mas devido ao constante crescimento da igreja, graças a Deus, adotamos o seguinte alinhamento para as
seguintes unções, mediante aprovação do Conselho nesta data:

- Levitas:
O obreiro que desejar exercer esse ministério, deverá ser batizado, membro da igreja por no mínimo 3 meses,
participar das reuniões do ministério, ser aluno do Curso de Obreiros ou Base em Teologia, além de aguardar liberação
da liderança para ser escalado.
Novos levitas, serão apresentados a igreja, nos Encontros de Obreiros, após cursarem o Curso de Obreiros ou “base”
em Teologia, mais o curso especifico de seu ministério.

- Intercessores:
O obreiro que desejar exercer esse ministério, deverá ser batizado, membro da igreja por no mínimo, 6 meses ,
participar das reuniões do ministério, ser aluno do Curso de Obreiro ou Base em Teologia, além de aguardar liberação
da liderança para ser escalado.
Novos Intercessores, serão apresentados a igreja, nos Encontros de Obreiros, após cursarem o Curso de Obreiros ou
“base” em Teologia, mais o curso especifico de seu ministério.

- Diáconos, Evangelistas e Missionários:
Receberá separação ao ministério, o obreiro batizado, membro da igreja, no mínimo por 6 meses e
cursando/cursado o Curso de Obreiros ou “base” em Teologia.
Receberá unção ao ministério, o obreiro que finalizar o Curso de Obreiro ou “base” em Teologia, mais o
Curso especifico do seu ministério.

- Presbíteros e Pastores:
Receberá separação ao ministério, o obreiro batizado, membro da igreja, no mínimo por 6 meses,
preferencialmente vindo de algumas das unções acima, cursando/cursado o Curso de Obreiros ou “base” em
Teologia.
Receberá unção ao ministério, o obreiro que finalizar os Cursos: Aconselhamento Pastoral (Mód. IV-Curso de
Obreiros), mais “base em Teologia” mais curso específico para presbitério/pastor.
Considerações importantes:
* Aos obreiros já ungidos do Ministério Fé em Ação, pedimos que busquem o curso recomendado.
* Aos obreiros que vierem de outra igreja já ungidos, vamos encaminhá-los aos cursos necessários e também vamos reconhecer quem já cursou
a Teologia, mediante apresentação de certificado.
* É de responsabilidade da liderança do ministério, a orientação sobre os estudos a serem feitos, como nas indicações e introdução dos
mesmos nas escalas.

Deus abençoe,

Apóstolo Ricardo Vélis e Bispa Cristina Vélis.
São Paulo, 25 de Maio de 2016.

