FICHA DE MEMBRO

Nome

Data de Nascimento

Sexo

Cartão de Membro

Estado Civil

Cônjuge
Foto 3X4
Pai

Mãe

Endereço (rua/avenida)

Número

Bairro

Cidade

Naturalidade (Cidade/Estado)

Nacionalidade

UF

Profissão

Brasileira
Fone Residência

Fone Celular

CPF

Área

Título Eleitoral

Congregação

Data do Batismo

Fone Trabalho

RG

Zona

Seção

SSP

Cidade onde vota

Bairro da Congregação

Cargo na Igreja

Função

Data de Admissão Procedência

Data do óbito

Pastor da Área

Supervisor da Congregação

DECLARAÇÃO
Eu, _____________________________________________, nascido(a) no dia ____/ ____/ _____, em
____________________________,

filho(a)

de

__________________________________

e

____________________________________, estado civil _______________, portador(a) do RG
_________________, SSP - _____, CPF ____________________, residente e domiciliado(a) na
___________________________________________________________________________, declaro
a quem desta tomar conhecimento que: conheço, acato e cumprirei, como membro, as Normas
Estatutárias e Preceitos Bíblicos que a IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS, com
sede administrativa na Rua Benedito Leite, nº 796, Centro, Timon, Maranhão, inscrita no CNPJ
05.279.195/0001-74, tem como a única regra infalível de fé, de prática para a vida e formação cristã.
Faço saber ainda:
1) Que creio:
I. Em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo (Dt
6:4; Mt 28:19 e Mc 12:29);
II. Na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé normativa para a vida e o
caráter cristão (II Tm 3:14-17);
III. Na concepção virginal de Jesus, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal
dentre os mortos e sua ascenção vitoriosa aos céus (Is 7:14; Rm 8:34 e At 1:9);
IV. Na pecaminosidade do homem que o destituiu da glória de Deus, e que somente o
arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo pode ser restaurado a Deus (Rm
3:23 e At 3:19);
V. Na necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo e pelo poder atuante do Espírito
Santo e da Palavra de Deus, para tornar o homem digno do Reino dos Céus (Jo 3:3-8).
2) Que é pecado conforme expressa a Bíblia e motivo de afastamento da condição de
membro as seguintes práticas:
a) Adultério (Ex 20:14);
b) Fornicação (Ex 20:14);
c) Prostituição (Ex 20:14);
d) Homossexualismo (Lv 18:22; 20:13; Rm 1:26-28);
e) Relação sexual com animais (Lv 18:23-24);
f) Homicídio e sua tentativa (Ex 20:13; 21:18-19);
g) Furto ou roubo (Ex 20:14);
h) Crime previsto pela lei, demonstrado pela condenação em processo próprio e transitado em
julgado (Rm 13:1-7);
i) Rebelião (I Sm 15:23);
j) A feitiçaria e suas ramificações (Ap 22:15; Gl 5:19);
k) Uso de bebidas alcoólicas Ef 5:18;
l) Mentir (Sl 119:163 e Pv 13:5).
Timon(MA), _____ de _______________ de _______

_____________________________________________
Assinatura

