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Os documentos da igreja local são um 
lastro diante das autoridades e uma base 
sólida de direcionamento e planejamento 
para a vida e ministério da Comunidade. 
Somos um organismo vivo, o Corpo e Cristo, 
e todo organismo  tem sua organização.
Apresentamos o Estatuto da igreja, o Pacto e 

Declaração de Fé, o Plano de Caminhada e Os 
Fundamentos do Ministério Diaconal.  
 Desejamos que cada discípulo 
membro conheça a visão e os parâmetros de 
caminhada e frutificação que temos, a fim de 
participar, crescer e frutificar no dia a dia da 
vida em comunidade.

ESTATUTO DO
PROJETO ADORADORES
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, E FINS 

Art. 1º 
O PROJETO ADORADORES é uma igreja cristã evangélica, 
organização sem fins lucrativos, com sustento, propagação 
e governo próprios, sede própria e foro na Avenida Silva 
Lobo, 280 Bairro Calafate - Belo Horizonte, Minhas Gerais, 
Brasil, composta de número ilimitado de associados (aqui 
também chamados discípulos membros), sem distinção 
de nacionalidade, cor, sexo ou condição social, crentes 
em Nosso Senhor Jesus Cristo, regenerados pelo Espírito 
Santo e batizados nas águas, que aceitam como única regra 
de fé e prática a Bíblia Sagrada, e funcionará por tempo 
indeterminado.

Art. 2º 
O PROJETO ADORADORES, ou simplesmente, “igreja” 
neste estatuto, tem por fim o culto a Deus, a proclamação 
do Evangelho de Jesus Cristo, com todos os recursos ao 
seu alcance, conforme está expressamente estabelecido 
nas Escrituras Sagradas, o ensino da Palavra de Deus, o 
aperfeiçoamento da vida cristã, a promoção do Reino de 

Deus entre os homens, a assistência social e educacional, 
como uma decorrência implícita da própria atividade cristã 
que irá resolver os problemas de ordem espiritual do homem, 
para que, não só estabeleça a sua relação com Deus, através 
de Jesus Cristo, mas também seja útil à própria sociedade em 
que vive. 

PARAGRAFO ÚNICO 
Para a consecução desses propósitos, o PROJETO 
ADORADORES poderá criar outras entidades, as quais 
regerse-ão por estatutos próprios, que não poderão contrariar 
os termos nem o espírito deste estatuto.

CAPÍTULO II
DOS RECONHECIMENTOS

Art. 3º
O PROJETO ADORADORES reconhece as igrejas evangélicas 
que professam o mesmo objetivo, conforme os artigos 1º e 
2º do primeiro capítulo, doutrinária e eclesiasticamente, se 
aliançando, desta forma, na unidade do Corpo de Cristo. 

§ 1º 
O PROJETO ADORADORES reconhece como fiel 
interpretação das Sagradas Escrituras seu Pacto e Declaração 
de Fé, pelo que os adota inteiramente.



2

§ 2º 
A representação da igreja nas Assembléias, Conselhos 
Pastorais, Congressos e outros eventos de importância para 
o crescimento do Corpo de Cristo, é feita através dos seus 
Pastores Seniores e auxiliares, ou a quem for, por escrito, 
delegado pelos Pastores Seniores.
   
CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E DO GOVERNO

Art. 4º
O PROJETO ADORADORES adota a forma de governo 
apostólico-participativo, sendo administrativamente 
autônomo, tornando-se uma personalidade jurídica para 
poder adquirir, possuir, alienar e administrar o seu patrimônio 
e, nesse caráter civil, reger-se-á pelo presente Estatuto. 

Art. 5º
O governo apostólico-participativo da igreja é exercido no 
âmbito ministerial e administrativo, através do Conselho 
Ministerial, tendo no(s) Pastor(es) Senior(es) seu(s) titular(es) 
e líder(es) espiritual(is) máximo(s), ocupando sempre, 
cumulativamente, as funções pastorais e de executivo maior 
da entidade, com a autoridade que a função ministerial lhe(s) 
outorga para conduzir(em) o rebanho de Deus, respeitados os 
termos deste Estatuto e demais documentos da igreja.  

PARÁGRAFO ÚNICO
Com o propósito de permitir o cumprimento do preceito 
bíblico de dedicação ao ministério da oração e da Palavra e, 
ao mesmo tempo, velar por uma administração exemplar, no 
cumprimento das leis nacionais vigentes, o Pastor Senior, ad-
referendum do Conselho Ministerial, quando o tamanho da 
igreja o justificar, poderá nomear um Diretor Administrativo 
e Financeiro para o desempenho das funções de caráter 
administrativo, financeiro, legal e contábil, a quem conferirá 
autoridade e plenos poderes para o exercício efetivo de suas 
funções, como seu representante, nos termos regimentais e 
deste Estatuto. 

Art. 6º 
A igreja é governada pelo Conselho Ministerial, presidido 
pelo(s) Pastor(es) Senior(es), formado por um máximo de 
doze líderes por ele(s) indicado(s).

PARÁGRAFO ÚNICO
Administrativamente o PROJETO ADORADORES será 
regido pelo presente Estatuto, o Regimento Interno e demais 
deliberações de seus órgãos superiores em assembléias 
competentes, desde que não contrariem o teor desta lei maior. 
Doutrinariamente, a igreja adota o Pacto e Declaração de Fé. 

CAPÍTULO IV
DA ADMISSÃO, DEMISSÃO E EXCLUSÃO DOS 
ASSOCIADOS OU MEMBROS

Art. 7º - O PROJETO ADORADORES tem o seu rol de 
associados ou discípulos membros composto de pessoas 

que, tendo provado o “novo nascimento”, aceitaram as 
doutrinas bíblicas e se submeteram voluntariamente a elas e 
à sua disciplina, depois de devidamente instruídos quanto à 
sua visão teológica e estrutural, devendo firmar declaração 
de aceitação do seu pacto e da Bíblia Sagrada como única e 
infalível regra de fé normativa para a vida cristã.

§ 1º
A aceitação de associados ou discípulos membros, se dará 
por aprovação do Conselho Ministerial, nos termos de seu 
Regimento Interno, por uma das seguintes formas:
(a) Os que, mediante confissão de fé em Jesus Cristo, como 
Senhor e Salvador, foram batizados nas águas, segundo o 
ensino do Novo Testamento;                                           
(b) Os filiados a igreja da mesma fé e ordem, que solicitarem 
sua união a esta Comunhão, mediante Carta de Transferência;                                                                                       
 (c) Os que, havendo sido excluídos desta ou de outra 
Comunhão, solicitarem reconciliação, demonstrando público 
testemunho de arrependimento;                               
 (d) Os irmãos provindos de outros grupos genuinamente 
evangélicos, batizados nas águas, que por motivos considerados 
justos, forem recebidos por Carta de Transferência ou 
aclamação. 

§ 2º 
Nenhuma pessoa membro de sociedades secretas será 
admitida como associado ou discípulo membro efetivo.

Art. 8º
Os associados ou membros não respondem, nem mesmo 
subsidiariamente, pelas obrigações sociais da igreja, nem 
participam de qualquer direito sobre seu patrimônio.   

Art. 9º
Perderá a condição de associado ou discípulo membro do 
PROJETO ADORADORES, aquele que:
(a) Solicitar seu desligamento por transferência para outra 
igreja ou questões pessoais; 
(b) Ausentar-se de suas atividades, sem comunicação, por um 
período superior a noventa dias ou incorrer em dupla filiação;                                                                                             
(c) Recusar-se a aceitar a disciplina formativa e corretiva 
da igreja por conduta contrária à moral cristã ou ao Pacto e 
Declaração de fé; 
(d) Rejeitar a linha doutrinária e eclesiástica da igreja;                        
(e) Rebelar-se contra a liderança espiritual da igreja, 
promovendo dissidência e manifesta rebelião; 
(f) Não cumprir seus deveres expressos neste Estatuto e as 
determinações da liderança da igreja; 
(g) Filiar-se a alguma sociedade secreta ou organização cujos 
princípios sejam contrários aos cristãos, conforme ensino das 
Sagradas Escrituras.

Art. 10
Será passível de punição qualquer associado ou discípulo 
membro que infringir o presente Estatuto ou cuja conduta 
esteja em desacordo com os princípios da moral cristã, assim 
entendidos como sendo os ensinados nas Sagradas Escrituras.

§ 1º
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As penalidades, de acordo com o grau de irregularidade, 
obedecerão a seguinte ordem: (a) Advertência; (b) Suspensão; 
(c) Desligamento 

§ 2º
As penas serão aplicadas pelo(s) Pastor(es) Senior(es), nos 
termos regimentais.  

Art. 11
Nenhum direito patrimonial terá quem for desligado da 
igreja, seja a que título for.

CAPÍTULO V
DOS DIREITOS, DEVERES E PROCEDIMENTO 
DISCIPLINAR DOS DISCÍPULOS MEMBROS

Art. 12
Por decisão do Conselho Ministerial, será permitida a 
readmissão do associado ou membro, mediante pedido de 
reconciliação, após evidência de frutos de arrependimento.

Art. 13
São direitos dos associados ou discípulos membros: 
(a) Receber toda orientação e assistência espiritual, em amor; 
(b) Receber intercessão pela satisfação de todas as suas 
necessidades, através do programa de oração da igreja; 
(c) Ser instruído nos valores cristãos e conduzido por todo um 
processo de discipulado que o conduza à plena maturidade 
cristã; 
(d) Participar das atividades desenvolvidas pela igreja; 
(e) Receber formação para o desempenho do seu ministério.

Art. 14
São deveres do discípulo membro ou associado: 
(a) Cumprir o Estatuto, as decisões administrativas e 
eclesiásticas; 
(b) Participar das assembléias, quando convocadas; (c) Zelar 
pelo patrimônio moral, material e espiritual da igreja; 
(d) Participar dos cultos e seguir integralmente o programa de 
discipulado da igreja; 
(e) Viver de acordo com a doutrina e prática da Bíblia Sagrada; 
(f) Testemunhar e propagar a fé cristã; 
(g) Exercer com dedicação os cargos para os quais for 
designado; 
(h) Sustentar moral e financeiramente a igreja e suas 
instituições; 
(i) Submeter-se à autoridade da igreja, e por ela interceder em 
oração a Deus. 

Art. 15
Havendo justa causa, poderá o associado ou discípulo 
membro ser excluído, após o exercício do direito de defesa.  

Art. 16
Instaurar-se-á o procedimento disciplinar mediante denúncia 
que conterá a falta praticada pelo denunciado, a indicação das 
provas e assinatura do denunciante, dirigida ao Presidente, ou 
a quem este designar, que, ato contínuo, determinará abertura 
do procedimento disciplinar, nos termos regimentais. 

§ 1º
Não serão objetos de prova os fatos notórios incontroversos 
ou confessados. 

§ 2º
O associado ou discípulo membro só será considerado 
culpado após deliberação final do Conselho Ministerial, 
cabendo as sanções a serem aplicadas conforme dispositivos 
regimentais, cabendo recurso da decisão à Assembléia Geral.

CAPÍTULO VI
DO PATRIMÔNIO

Art. 17
O patrimônio do PROJETO ADORADORES, que será 
aplicado exclusivamente na consecução de seus objetivos 
fundamentais, será formado por: valores, bens móveis e 
imóveis, adquiridos por quaisquer formas permitidas em 
direito, bem como rendimentos deles advindos;

Art. 18
Os rendimentos da igreja consistirão em dízimos e 
contribuições sistemáticas de seus associados ou discípulos 
membros, bem como em ofertas, doações, legados, títulos, 
apólices, ações, juros ou quaisquer outros proventos.

Art. 19
Todos os bens e rendimentos da igreja serão aplicados no 
Brasil ou em outras nações, na manutenção e desenvolvimento 
dos objetivos do artigo segundo, e pela maneira regulada 
neste Estatuto.

§ 1º
O movimento financeiro da igreja será feito através de 
instituições de crédito, ou conforme orientação, ou por 
delegação, de seu Pastor Senior, obedecidas as regras da práxis 
contábil. 

§ 2º
As contas bancárias, sempre abertas em nome do PROJETO 
ADORADORES, serão movimentadas pelo Presidente, em 
conjunto com o tesoureiro ou o diretor administrativo e 
financeiro, quando houver, ou em seu impedimento, um 
procurador para tal constituído, sob indicação do Presidente.

Art. 20
As movimentações patrimoniais, no que se refere à aquisição 
e venda de bens imóveis, serão de competência única e 
exclusiva do Presidente, ouvido o Conselho Ministerial e por 
este homologadas.

Art. 21
O patrimônio da igreja, caso ocorra cisão, ficará sob a guarda 
e usufruto da maioria, se ambas as facções se mantiverem 
fiéis à letra e espírito deste Estatuto e demais deliberações da 
igreja. Se houver apostasia ou desligamento do PROJETO 
ADORADORES, ainda que por parte do todo ou da maioria, 
nenhum direito patrimonial terá, ficando o patrimônio com 
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a minoria fiel; no caso de desvio doutrinário de todos os 
associados ou membros, em que se comprove a oposição aos 
princípios da igreja e se caracterize o desvirtuamento dos fins 
e práticas da igreja, com a contrariedade à Declaração e Pacto 
de Fé do PROJETO ADORADORES, o patrimônio e o nome 
da igreja ficarão de posse da Sociedade Bíblica do Brasil, a 
qual os utilizará visando o restabelecimento da atividade da 
igreja, na conformidade deste estatuto.  Para tal definição, 
será ouvido um Conselho de pastores das principais igrejas 
da cidade, cuja decisão será inapelável e irrecorrível.  

PARÁGRAFO ÚNICO
As contribuições e os bens de qualquer natureza, doados à 
igreja por seus associados/membros ou terceiros, não serão 
devolvidos ou restituídos.

Art. 22
São responsabilidades financeiras da igreja: 
I – O sustento condigno de seus pastores, nos termos das 
Sagradas Escrituras, de acordo com os preceitos da lei civil. 
II - O pagamento da contribuição mensal de 10% (dez por 
cento) dos dízimos, para Ministério Life, na pessoa de seus 
líderes, Asaph e Rosane Borba, reconhecidos como cobertura 
espiritual sobre a vida dos pastores e da igreja, até o dia 10 de 
cada mês subseqüente ao vencido.

CAPÍTULO VII
DO CONSELHO MINISTERIAL

Art. 23
O Conselho Ministerial, cujas qualidades e funções são 
definidas no Regimento Interno, é órgão administrativo, 
representativo e de governo da igreja, a quem compete, 
sempre sob a liderança do(s) Pastor(es) Senior(es), legislar e 
deliberar sobre os rumos da igreja no cumprimento da missão 
integral, dentro do postulado por este Estatuto.  
§ 1º
Os membros do Conselho Ministerial serão escolhidos e 
mantidos na função pelo(s) Pastor(es) Senior(es), dentro 
dos critérios da visão do discipulado pessoal, devendo ser 
legitimados perante a igreja e ratificados por seus pares.

§ 2º
A substituição ou remoção dos membros do Conselho 
Ministerial acontecerá por solicitação do membro ou por 
iniciativa do(s) Pastor(es) Senior(es), ad-referendum dos seus 
pares por maioria absoluta.

Art. 24
O Conselho Ministerial reunir-se-á nos interregnos da 
Assembléia Geral, para decidir questões de urgência, em 
caráter extraordinário, ad-referendum da mesma, sob a égide 
do Presidente.

Art. 25
A Diretoria Executiva do Conselho Ministerial será composta 
de: Um Presidente, um Vice-Presidente, um Secretário e um 
Tesoureiro.

§ 1º
A Diretoria Executiva do Conselho Ministerial é a única 
responsável por responder diante dos Poderes Civis e em 
Juízo, ficando os demais membros do Conselho Ministerial, 
isentos de tal responsabilidade.

§ 2º
Os membros do Conselho Ministerial, na qualidade de 
administradores do PROJETO ADORADORES, respondem 
objetivamente por seus atos quando exorbitarem ou 
praticarem excessos no exercício de suas funções.

§3º
Compete à Diretoria Executiva:
I - elaborar e executar programa anual de atividades;
II – elaborar e apresentar à Assembléia Geral, o relatório 
anual;
III – entrosar-se com instituições públicas e privadas para 
mútua colaboração em atividades de interesse comum;
IV – contratar e demitir funcionários.

Art. 26
O Presidente é o Pastor Senior e tem votos de quantidade e 
qualidade, e é de sua competência: 
a) convocar e presidir as reuniões do Conselho; 
b) representar a igreja em juízo e fora dele, judicial e extra-
judicialmente, podendo nomear mandatários.

Art. 27
O Vice-Presidente é um dos Pastores Seniores ou, na ausência 
deste, um dos membros do Conselho Ministerial, indicado 
pelo Presidente e ratificado pela Assembléia, com mandato 
anual e, na vacância ou impedimento do Presidente, é de 
sua competência: a) assumir a presidência da reunião; b) 
substituir o Presidente para os efeitos civis.

PARÁGRAFO ÚNICO
Caso o Vice-Presidente seja o cônjuge do Presidente, como 
Pastor Senior seu cargo obedece aos mesmos preceitos 
estabelecidos para o Presidente.

Art. 28
O secretário é um dos que compõem o Conselho Ministerial, 
indicado pelo Presidente, com mandato anual, e é de sua 
competência: 
a) escrever, ler e registrar as atas do Conselho Ministerial e da 
Assembléia Geral; 
b) fazer a correspondência do Conselho Ministerial; c) cuidar 
do arquivo do Conselho Ministerial e mantê-lo em ordem.

Art. 29
o tesoureiro, nomeado pelo Presidente do Conselho 
Ministerial, com mandato anual, dentre quaisquer discípulos 
do Conselho Ministerial, compete: 
a) receber a renda financeira da igreja e responsabilizar-se 
pela sua guarda e movimentação; b) efetuar os pagamentos 
regulares e os autorizados pelo Conselho Ministerial; 
c) ter as contas em ordem e em dia, e apresentá-las com o 
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respectivo balancete e documentos, sempre que lhe requeira 
o Conselho Ministerial.

Art. 30
O quorum do Conselho Ministerial é formado pelo(s) 
Pastor(es) Senior(es) e um terço dos membros do Conselho 
Ministerial, podendo, em se tratando de questões burocráticas, 
reunir-se o Presidente ou seu substituto legal, apenas com o 
Secretário.

Art. 31
O Conselho Ministerial reunir-se-á quando convocado pelo 
Presidente, por deliberação própria, ou a requerimento de um 
terço de seus membros.

Art. 32
As atribuições da Diretoria Executiva do Conselho Ministerial, 
além das que lhe são próprias, como diretoria administrativa 
da igreja, são as seguintes: 
a) representar a igreja perante o poder civil através de seu 
Presidente; 
b) nomear e demitir funcionários da igreja; 
c) aprovar o relatório do movimento financeiro, depois de 
ouvida a comissão de exame de contas; 
d) dar à Assembléia Geral informações sobre o movimento 
geral eclesiástico do ano findo. 

§ 1º
As atribuições previstas nas alíneas “a” e “b” podem ser objeto 
de delegação.

§ 2º 
No exercício de suas atribuições administrativas, nenhum 
membro do Conselho, será remunerado, nem fará jus a 
qualquer parcela do patrimônio da igreja ou de suas rendas.

CAPÍTULO VIII
DA ASSEMBLÉIA GERAL

Art. 33
A Assembléia Geral é composta do Conselho Ministerial e dos 
associados ou discípulos membros que participam ativamente 
dos cultos e atividades da igreja, sendo seu Presidente e 
secretário os mesmos do Conselho Ministerial.  

Art. 34
A Assembléia reúne-se, ordinariamente, uma vez por ano, 
para ouvir o relatório do movimento eclesiástico e nomear 
uma comissão idônea para proceder ao exame das contas e 
documentos da tesouraria da igreja e, extraordinariamente, 
quando o Conselho Ministerial a convocar, ou quando a 
ele for apresentado requerimento subscrito por discípulos 
membros ou associados em plena comunhão, em número 
igual ao estabelecido para o quorum. 

§ 1º
Ouvida a Comissão de Exame de Contas, compete ao 
Conselho Ministerial a sua aprovação preliminar, que será 
confirmada após relatório da comissão idônea, referida no 

caput deste artigo. 

§ 2º
Nas reuniões extraordinárias só podem ser tratados os 
assuntos que as tiverem motivado, os quais devem ser 
claramente indicados na convocação.

§ 3º
As reuniões serão convocadas pelo Presidente, ou, em seus 
impedimentos, pelo Vice-Presidente, pelo menos com três 
dias de antecedência, sendo de vinte e um dias para a reunião 
que tratar da emenda ou reforma do Estatuto.

§ 4º
A Assembléia Geral será convocada por meio de edital afixado 
na sede da igreja, por circulares ou outros meios convenientes, 
observados os prazos do artigo anterior.

Art. 35
As assembléias ordinárias e extraordinárias serão instaladas 
com o quorum do Conselho Ministerial, estabelecido no artigo 
30, e 40%(quarenta por cento) dos associados ou discípulos 
membros, em primeira convocação; 30 (trinta) minutos após, 
em segunda convocação, com um quorum de no mínimo 
25% (vinte e cinco por cento) do Conselho Ministerial e dos 
associados ou discípulos membros, e vencidos os prazos, com 
os membros presentes.

Art. 36
Compete à Assembléia, além das atribuições dos arts. 34, 37, 
39 e 40, aprovar o Regimento Interno e matérias de interesse 
da igreja, encaminhadas pelo Conselho Ministerial e apreciar 
os recursos previstos para os casos do § 2º do art.16.

CAPÍTULO IX
DO MINISTÉRIO PASTORAL

Art. 37
O Pastor Senior do PROJETO ADORADORES será nomeado, 
disciplinado ou demitido pelo Conselho Ministerial, ouvido 
e ratificado pela Assembléia Geral Extraordinária da igreja, 
especialmente convocada para este fim, com um quorum de 
¾ (três quartos) dos associados ou discípulos membros.
 
§ 1º
O Pastor Senior permanecerá no cargo por tempo 
indeterminado.

§ 2º
O PROJETO ADORADORES não poderá integrar em seu 
ministério, pastores não devidamente credenciados pelo 
testemunho de frutos coerentes com o Estatuto e a Declaração 
e Pacto de fé, bem como manter na função aquele que venha 
a ter esta credencial maculada.

§ 3º
As ordenações ao santo Ministério da Palavra, em seus 
diversos ofícios, serão sempre feitas pelo Conselho Ministerial, 
a pedido do Pastor Senior.
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§ 4º
O(s) Pastor(es) Senior(es), que deverá(ão) sempre ser 
associado(s) ou discípulo(s) membro(s), caso decida(m), 
por algum motivo, se desvincular da igreja, não poderá(ão) 
reivindicar quaisquer direitos patrimoniais, ministeriais ou 
de qualquer sorte sobre a congregação.  

§ 5º
Em consonância com a unidade familiar conjugal apresentada 
pela Bíblia Sagrada, em se tratando de casal de pastores 
assumir a liderança da igreja, os dois serão considerados 
Pastores Seniores.

CAPÍTULO X
DA JUNTA DIACONAL

Art. 38
Subordinada ao Conselho Ministerial da igreja, e constituída 
pelos diáconos, escolhidos conforme dispõe a Declaração e 
Pacto de fé, a Junta Diaconal tem seu ministério especialmente: 
na manutenção da ordem e reverência no templo e em suas 
dependências; na visitação a enfermos e abandonados; 
na assistência a órfãos, viúvas, idosos e necessitados; no 
estabelecimento de programas sociais, podendo ainda 
participar de quaisquer comissões administrativas atribuídas 
pelo Conselho.

§ 1º
Os recursos para o exercício de suas atividades serão 
fornecidos pelo Conselho Ministerial, ou angariados com 
autorização deste pela Junta Diaconal que os administrará.

§ 2º
A Junta Diaconal escolherá, dentre seus membros, para um 
mandato anual, seu Presidente, secretário e tesoureiro e 
manterá seus livros de atas e contas, que serão anualmente 
submetidos a exames do Conselho Ministerial.

§ 3º
O mandato do diácono limita-se ao período de 2 (dois) anos, 
a partir da investidura e posse, podendo ser renovado.

§ 4º
Nenhum associados ou discípulo membro, estabelecido 
para o ministério diaconal, receberá remuneração por suas 
atividades, nem poderá exigir nenhum pagamento pelos 
serviços prestados à comunidade da igreja em seus cultos ou 
fora deles.

CAPÍTULO XI
ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA E DISSOLUÇÃO

Art. 39
Este Estatuto, uma vez aprovado, entra em vigor no PROJETO 
ADORADORES, não podendo ser emendado ou reformado, 
senão por iniciativa do Conselho Ministerial, através da 
Assembléia Geral, convocada especialmente para este 
fim, com vinte e um dias mínimos de antecedência, com a 

presença da maioria absoluta dos associados ou discípulos 
membros, em primeira convocação, e pelo menos um terço 
(1/3) na convocação seguinte, por voto favorável de 2/3 (dois 
terços) dos presentes credenciados. 
§ 1º
Nenhuma alteração estatutária poderá ser feita em menos de 
um ano de uma cisão ou dissolução da igreja, sob pena de 
nulidade.

§ 2º
Não são passíveis de reforma os artigos primeiro, segundo, 
terceiro, com seus parágrafos e o vinte e um, a exceção do 
endereço da sede.

Art. 40
O PROJETO ADORADORES, só poderá dissolver-se na 
forma da lei, por recomendação do Conselho Ministerial, 
ouvida a Assembléia Geral, pela deliberação de pelo menos 
três quartos (3/4) dos associados ou discípulos membros, 
regularmente legitimados, em Assembléia especialmente 
convocada para este fim, com pelo menos trinta (30) dias de 
antecedência, sendo que em tal hipótese, os bens da igreja, 
liquidado o passivo, serão entregues à Sociedade Bíblica do 
Brasil.

PARÁGRAFO ÚNICO
Os bens de que trata este artigo, serão arrecadados pelos 
destinatários, após a dissolução da igreja, que assumirão 
também todo ônus, compromissos e responsabilidades a eles 
vinculados.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 41
A igreja, para agilizar e alcançar suas finalidades poderá, 
se assim o quiser, criar interna ou externamente, tantas 
Comissões, Organizações e Células - tais como Organizações 
Não Governamentais, Institutos, Fundações, Escolas - quantas 
forem necessárias, de acordo com este Estatuto e disciplinadas 
pelos respectivos Regimentos Internos.

PARÁGRAFO ÚNICO
A igreja poderá, no pleno atendimento dos seus fins, criar, 
estabelecer, manter, subvencionar ou administrar Entidades 
que promovam socialmente o homem, nas áreas da educação, 
cultura, recreação ou saúde, exercendo multiministérios em 
trabalho próprio ou através de convênios.
Art. 42 
Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte, para dirimir 
quaisquer questões pertinentes a este estatuto.

Aprovado na Assembléia de 16 de Dezembro de 2004.

Presidente 
Sóstenes Mendes Xavier, brasileiro, casado, pastor, M.3.717 
319 SSP/MG; CPF/MF 525 617 556-49.

Secretário 
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Geraldo Luís Spagno Guimarães, brasileiro, casado, advogado, 
M 1.339.478 SSP/MG; CPF/MF 481.238.386-20.

Associados ou Discípulos membros fundadores:

Sóstenes Mendes Xavier
Daniela Modesto Guimarães Frederico Xavier
Geraldo Luís Spagno Guimarães
Letícia Carvalhaes de Paiva Oliveira Guimarães 

Desde a fundação da igreja local, muitos irmãos e irmãs 
cooperaram para a edifi cação do Projeto Adoradores. A 
maioria veio de conversões através do programa na TV Rede 
Super e das primeiras reuniões evangelísticas na Associação 
Médica de Minas Gerais.
Muitos deles fazem parte ainda hoje e estão crescendo e 
frutifi cando como  líderes em ministérios distintos. Isso é 
motivo de muita alegria!

No que cremos
O que ensinamos
A BÍBLIA SAGRADA
Nós cremos e ensinamos que a Bíblia é a revelação escrita de 
Deus para o homem. As Escrituras Sagradas são a revelação 
da pessoa de Jesus Cristo, infalível. Os 66 livros que foram 
inspirados pelo Espírito Santo, constituem plenamente a 
Palavra de Deus, perfeitamente transmitida através dos seus 
servos, os profetas e apóstolos.

1 Coríntios 2:7-14; 2 Pedro 1:20-21
1 Tessalonicenses 2:13; 1 Coríntios 2:13), 2 Timóteo 3:16 

Ela constitui a nossa única regra de fé e prática para uma 
caminha cristã autêntica.

Mateus 5:18; 24:35; João 10:35; 16:12-13; 17:17
1 Coríntios 2:13; 2 Timóteo 3:15-17; Hebreus 4:12; 
2 Pedro 1:20-21

Nós cremos e ensinamos que o Espírito Santo inspirou os 
autores dos livros sagrados, respeitando suas individuais 
personalidades, estilos de escrita e circunstâncias, sem erros 
ou contradições, sem nenhum assunto ou ensino questionável.
2 Pedro 1:20- Mateus 5:18; 2  Timóteo 3:16

Sua revelação para uma interpretação legítima se dá 
exclusivamente pela comunhão com o Espírito Santo.

João 7:17; 16:12-15; 1 Coríntios 2:7-15; 1 João 2:20 

Nós cremos e ensinamos que é de responsabilidade do cristão, 
discípulo membro da Igreja, estudar a Bíblia e obedecer Seus 
ensinos, colocando-os em prática em todas as áreas da vida 
pessoal, familiar e comunitária.

DEUS
Nós cremos e ensinamos que só existe um único Deus, vivo 
e verdadeiro.

Deuteronômio 6:4; Isaias 45:5-7; 1 Coríntios 8:4

Infi nito, Oniciente, Onipresente, Onipotente, Espírito perfeito 
em todos os Seus atributos. Ele existe eternamente em três 
pessoas – Pai, Filho e Espírito Santo.
Ele é o Um, adorado e obedecido para sempre.

João 4:24. Mateus 28:19; 2 Coríntios 13:14 

1. Deus O Pai
Deus O Pai, a primeira pessoa da Trindade, ordenou, criou 
e sustenta todas as coisas por Seu infi nito amor, de acordo 
com Seu próprio propósito soberano e totalmente perfeito em 

PACTO E
DECLARAÇÃO DE FÉ
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Graça. 

Salmos 145:8-9; 1 Coríntios 8:6

Ele é o criador de todas as coisas.

Genesis 1:1-31; Efésios 3:9

Como Criador, Ele é Pai de todos os homens -.Efésios 4:6,  mas 
espiritualmente, Ele é Pai dos que crêm em Seu Filho Jesus 
Cristo. 

Romanos 8:14; 2 Coríntios 6:18

Ele, diretamente, sutenta e governa todas as coisas e eventos da 
dimensão terrena e celestial. 

Efésios 1:11. 1 Crônicas 29:11

Em Sua soberania, não pode conceber o pecado, mas não faz 
acepção de pessoas, e desde a eternidade escolheu salvar o 
homem de todos os seus pecados, através de Jesus Cristo. Ele 
recebe a todos que vêm a Ele através do Filho.

Habacuque 1:13; João 8:38-47,  1 Pedro 1:17, Efésios 1:4-6, João 1:12; 
Romanos 8:15; Gálatas 4:5; Hebreus 12:5-9

2. Deus o Filho
Nós cremos e ensinamos que Jesus Cristo é a segunda Pessoa da 
Trindade, possue todas as características divinas, sendo igual 
ao Pai em tudo.

João 10:30; 14:9

Através de Jesus, O Filho, Deus Pai criou todas as coisas que 
existem.

João 1:3; Colossenses 1:15-17; Hebreus 1:2

Nós cremos e ensinamos que na encarnação, Deus Filho se 
transformou em homem. Abriu mão de Sua glória como Deus, 
sem perder sua natureza divina.

Filipenses 2:5-8; Colossenses 2:9

Nele está a humanidade e a divindade, em indivisível unidade.

Miquéias 5:2; João 5:23; 14:9-10; Colossenses 2:9

Jesus nasceu da então virgem Maria.

Isaias 7:14; Mateus 1:23, 25; Lucas 1:26-35

Veio para revelar Deus em Seu perfeito amor, redimir o homem 
e estabelecer o Reino de Deus na terra através da Sua Igreja.

Salmos 2:7-9; Isaias 9:6; João 1:29; Filipenses 2:9-11;
Hebreus 7:25-26; 1 Pedro 1:18-19, Filipenses 2:5-8

Nós cremos e ensinamos que nosso Senhor Jesus Cristo 
completou nossa redenção através do derramamento de 
Seu sangue no sacrifício da cruz do Calvário. Sua morte foi 

voluntária, vicária, substitutiva, propiciatória e redentiva.

João 10:15; Romanos 3:24-25; 5:8; 1 Pedro 2:24

A eficácia da morte do nosso Senhor Jesus Cristo é vista no 
perdão dos nossos pecados, libertação de toda condenação 
eterna, e justificação diante do mundo espiritual. Completada 
por Sua ressurreição, pelo dom da vida eterna e nossa adoção 
como filhos eternos da família de Deus.

Romanos 3:25; 5:8-9; 2 Coríntios 5:14-15; 1 Pedro 2:24; 3:18

Nós cremos e ensinamos que Jesus Cristo ressuscitou dentre 
os mortos, e está assentado à destra de Deus Pai, nas regiões 
celestiais. Ele é nosso mediador, nosso advogado e Sumo 
Sacerdote.

Mateus 28:6; Lucas 24:38-39; Atos 2:30-31; Romanos 4:25; 8:34; Hebreus 
7:25; 9:24; 1 João 2:1

Deus Pai confirmou a divindade de Seu Filho e deu prova da 
consumação de Sua obra na cruz. A ressurreição corporal de 
Cristo Jesus é também a garantia da futura ressurreição de 
todos os que Nele crêem.

João 5:26-29; 14:19; Romanos 1:4; 4:25; 6:5-10; 1 Coríntios 15:20, 23

Nós cremos e ensinamos que Jesus Cristo retornará dos céus 
para receber a Igreja, Sua Noiva, que é Seu Corpo na terra, no 
arrebatamento. Retornará para a glória celestial com a Igreja e 
para o Reino Milenar na terra.

Atos 1:9-11; 1 Tessalonicenses 4:13-18; Apocalipse 20

Nós cremos e ensinamos que Jesus Cristo julgará toda a 
humanidade em Seu glorioso retorno diante do Grande Trono 
Branco.

João 5:22-23 , 1 Coríntios 3:10-15; 2 Coríntios 5:10 
Mateus 25:31-46; Apocalipse 20:11-15

Como mediador entre Deus e o homem -1 Timóteo 2:5,  o Cabeça 
do Seu Corpo, a Igreja - Efésios 1:22; 5:23; Colossenses 1:18,  e Rei 
universal, reinará no trono de Davi.

Isaias 9:6; Lucas 1:31-33, Mateus 25:14-46; Atos 17:30-31

3. Deus, o Espírito Santo
Nós cremos e ensinamos que o Espírito Santo é Deus.
Pessoa, eterno, sem princípio e fim, possui todos os atributos 
de personalidade e divindade, incluindo intelecto, emoção, 
vontade, eternidade, onipresença, onipotência, oniciência.

1 Coríntios 2:10-13, Efésios 4:30, 1 Coríntios 12:11;
Hebreus 9:14, Salmos 139:7-10, Isaias 40:13-14; 
Romanos 15:13; João 16:13

Em tudo Ele é igual ao Pai e ao Filho.

Mateus 28:19; Atos 5:3-4; 28:25-26;
1 Coríntios 12:4-6; 2 Coríntios 13:14; Jeremias 31:31-34, Hebreus 10:15-17
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É trabalho do Espírito Santo executar a divina vontade com 
relação a toda a humanidade. Reconhecemos Sua soberana 
atividade na criação - Genesis 1:2 , na encarnação - Mateus 1:18 
nas Sagradas Escrituras - 2 Pedro 1:20-21, e o trabalho de salvação 
- João 3:5-7.
Seu trabalho, nesta era, começou no Pentecoste, quando Ele 
veio do Pai, como promessa de Cristo - João 14:16-17; 15:26  -  para 
iniciar e completar a edificação do Corpo de Cristo na terra. 

1 Coríntios 12:13

A amplitude de Seu trabalho inclui convencer o mundo do 
pecado, da justiça e do juízo, glorificando a Jesus Cristo, e 
transformando os que crêem na imagem de Cristo, como 
discípulos amados.

João 16:7-9; Atos 1:5; 2:4; Romanos 8:29; 2 Coríntios 3:18; Efésios 2:22

O Espírito Santo é o agente sobrenatural e soberano para a 
regeneração, batizando no Corpo de Cristo, todos os que 
crêem - 1 Coríntios 12:13. É Ele quem habita, santifica, instrui e 
dinamiza a todos para o serviço do Reino, selando-os para o 
dia da redenção. 

Romanos 8:9; 2 Coríntios 3:6; Efésios 1:13

Nós cremos e ensinamos que o Espírito Santo é o divino 
ensinador, que guiou os apóstolos e profetas em toda a verdade 
para escreverem a Bíblia. 

2 Pedro 1:19-21

Todos os que crêem em Jesus Cristo se tornam habitação do 
Espírito Santo, desde o momento da salvação, e é privilégio 
e responsabilidade daqueles que nascem do Espírito, serem 
cheios Dele.

João 16:13; Romanos 8:9;
Efésios 5:18; 1; João 2:20, 27

O enchimento do Espírito Santo nos permite receber dons 
espirituais para a ação da Igreja na terra. Os dons não são 
prêmios, mas instrumentos que suprem nossas limitações 
humanas.  São dados a fim de que Cristo seja glorificado pelo 
cumprimento do Seu ministério, na redenção de todas as 
vidas que ainda estão perdidas nas trevas e na ignorância. Visa 
também o aperfeiçoamento dos santos na fé.

João 16:13-14; Atos 1:8; 1 Coríntios 12:4-11; 2 Coríntios 3:18

Nós cremos e ensinamos que o Espírito Santo de Deus é 
soberano para derramar Seus dons sobre os que crêem, e para 
o aperfeiçoamento dos santos, inclusive nos dias de hoje.
O falar em línguas espirituais, operação de milagres e sinais 
sobrenaturais, eram uma marca da Igreja nos primeiros dias 
com os apóstolos, revelando a verdade divina. Em momento 
algum foi extinto por Deus, pertencendo portanto, às 
características da Igreja de Jesus Cristo hoje.

1 Coríntios 12:4-11; 13:8-10; 2 Coríntios 12:12; Efésios 4:7-12; Hebreus 2:1-4

O HOMEM

Nós cremos e ensinamos que o homem foi criado diretamente 
por Deus, à Sua imagem e semelhança, conforme está escrito 
no livro de Gênesis.
O homem foi criado livre do pecado, com uma natureza 
racional, inteligente, com vontade própria, autodeterminação, 
e responsabilidade moral para com Deus.

Genesis 2:7, 15-25; Tiago 3:9

O propósito de Deus na criação do homem, sempre foi de que 
o homem O glorificasse em tudo, se alegrasse em comunhão e 
vivesse sua vida na vontade do Pai, cumprindo todo o propósito 
divino para a humanidade.

Isaias 43:7; Colossenses 1:16; Apocalipse 4:11

Nòs cremos e ensinamos que, no pecado de Adão, 
desobedecendo a vontade e a Palavra de Deus, o homem 
perdeu a inocência, incorrendo em pecado, gerando morte 
física e espiritual.
Tornou-se sujeito à ira de Deus, naturalmente corrupto, incapaz 
de escolher e fazer o que é aceitável para Deus, apartado da 
divina graça.
Sem poder para resgatar a si mesmo, o homem se tornou sem 
esperança e perdido.
A salvação, portanto, é pura graça de Deus, fruto do Seu amor 
infinito, através da obra redentora de Cristo Jesus na cruz do 
Calvário.

Genesis 2:16-17; 3:1-19; João 3:36; Romanos 3:23; 6:23; 
1 Coríntios 2:14; Efésios 2:1-3; 1 Timóteo 2:13-14; 1 João 1:8

Nós cremos e ensinamos que, porque todo homem estava em 
Adão, uma natureza corrupta e pecaminosa foi transmitida a 
todos os homens, de todas as eras. Somente Jesus Cristo foi 
excessão. Todos os homens são pecadores por natureza, e esta 
natureza propicia a naturalidade para cometer pecados por 
escolha pessoal.

Salmos 14:1-3; Jeremias 17:9; Romanos 3:9-18, 23; 5:10-12

SALVAÇÃO

Nós cremos e ensinamos que a salvação vem inteiramente 
de Deus, por Sua graça infinita. Está baseada na redenção de 
Cristo Jesus, no mérito de Seu precioso sangue derramado na 
cruz do Calvário, e nunca nos méritos ou obras humanas.

João 1:12; Efésios 1:7; 2:8-10; 1 Pedro 1:18-19

Este é o motivo pelo qual nos congregamos, debaixo da 
autoridade da Bíblia Sagrada.

REGENERAÇÃO
Regeneração é o sobrenatural trabalho do Espírito Santo, por 
quem a divina natureza e a divina vida são nos dadas.
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João 3:3-7; Tito 3:5

Essa vida é transmitida de forma instantânea e completada  na 
caminhada cristã, pela santificação, exclusivamente pelo poder 
do Espírito Santo. É através da instrumentalidade da Palavra de 
Deus - João 5:24 –  quando o pecador arrependido responde em 
fé, que vem a provisão da salvação.

A genuína regeneração, ou novo nascimento, é manifestado 
pelos frutos dignos de arrependimento, e demonstrados na 
vida de um cristão em atitudes de retidão e conduta.
Boas obras são evidências e fruto da regeneração, na nova 
vida em Cristo Jesus. A pessoa verdadeiramente regenerada 
experimentará a submissão ao governo do Espírito de Deus em 
sua vida, através da obediência fiel à Palavra de Deus.

1 Coríntios 6:19-20; Efésios 2:10
Efésios 5:17-21; Filipenses 2:12b; Colossenses 3:16; 2 Pedro 1:4-10

Esta obediência é o único caminho para o crescimento espiritual 
do cristão, conformando-se à imagem de nosso Senhor Jesus 
Cristo.

2 Coríntios 3:18

Esta obra não terá fim, até a glorificação, na vinda de Cristo nas 
nuvens, para o arrebatamento da Igreja.

Romanos 8:17; 2 Pedro 1:4; 1 João 3:2-3

ELEIÇÃO
Cremos e ensinamos que eleição é o ato de Deus, antes da 
fundação do mundo, escolhendo em Cristo, aqueles a quem 
graciosamente regenerou, salvou e santificou.

Romanos 8:28-30; Efésios 1:4-11; 2 Tessalonicenses 2:13; 2 Timóteo 2:10; 1 
Pedro 1:1-2
A eleição soberana de Deus, é a declaração poderosa da 
vontade do Pai, para que todos sejam salvos, mas não contradiz 
ou nega a responsabilidade do homem de se arrepender e crer 
em Cristo como Salvador e Senhor.

Ezequiel 18:23, 32; 33:11; João 3:18-19, 36; 5:40; Romanos 9:22-23; 2 
Tessalonicenses 2:10-12; Apocalipse 22:17

A eleição é uma verdade absoluta, a salvação foi executada na 
cruz, mas a conclusão do recebimento do dom da salvação 
depende da confissão e recebimento por parte do homem de 
todas estas verdades e fatos.

João 6:37-40, 44; Atos 13:48; Tiago 4:8

O imerecido favor que Deus gratuitamente oferece ao mais 
depravado pecador, não está relacionado a uma iniciativa 
pessoal, ou poder individual de auto salvação, mas vem 
exclusivamente de Sua soberana graça e misericórdia.
Efésios 1:4-7; Tito 3:4-7; 1 Pedro 1:2
Romanos 9:11-16, Mateus 11:25-28; 2 Timóteo 1:9

JUSTIFICAÇÃO

. 
Nós cremos e ensinamos que a justificação, o ato de nos tornar 
justos diante de Deus, vem exclusivamente Dele.

Romanos 8:33 

Deus é quem declara justo, todo aquele que recebe a Jesus como 
Senhor e Salvador, através da fé no Filho de Deus, arrependido 
de seus pecados e confessando a Ele, com todos os atos da vida, 
como Senhor soberano.

Lucas 13:3; Atos 2:38; 3:19; 11:18; Romanos 2:4; 2 Coríntios 7:10; Isaias 55:6-7 
Romanos 10:9-10; 1 Coríntios 12:3; 2 Coríntios 4:5; Filipenses 2:11 

Esta justificação é algo a parte de alguma virtude ou trabalho 
do homem, e envolve a imputação de todos os nossos pecados a 
Cristo Jesus, e a imputação de toda a Sua justiça a nós.

Romanos 3:20; 4:6, Colossenses 2:14
1 Pedro 2:24, 1 Coríntios 1:30; 2 Coríntios 5:21

Por isso mesmo, Deus é poderoso para ser justo, e justificar a 
todos que têm fé em Cristo Jesus.

Romanos 3:26

SANTIFICAÇÃO
 
Nós cremos e ensinamos que, todo aquele que crê em Jesus 
Cristo e O recebe como Salvador e Senhor é santificado – 
separado – para Deus, pela justificação. Isto significa ser 
declarado por Deus na eternidade do mundo espiritual, e 
identificado como santo.

Esta santificação é instantânea e posicional. Não pode ser 
confundida com o processo de santificação diária da vida cristã.
Este processo envolve nossa alma e nosso corpo, enquanto a 
santificação que agora estudamos, se refere à nossa posição 
diante de Deus. Santos do Senhor!

Atos 20:32; 1 Coríntios 1:2, 30; 6:11; 2 Tessalonicenses 2:13; Hebreus 2:11;
3:1; 10:10, 14; 13:12; 1 Pedro 1:2

Nós cremos e ensinamos que, apesar da posição do crente, 
depois da justificação, ser a de um santo, a condição desse 
crente deverá ser mudada a cada dia. Este é o processo de 
santificação através da obediência irrestrita à Palavra de Deus, 
vinculado ao Corpo de Cristo, caminhando como a Igreja de 
Jesus na terra, cheio do Espírito Santo.

João 17:17, 19; Romanos 6:1-22; 2 Coríntios 3:18; 1 Tessalonicenses 4:3-4; 
5:23

Cada pessoa salva por Jesus, começa a andar unida ao Corpo 
de Cristo, a Igreja, e caminha por um desafio diário. A nova 
criatura em Cristo Jesus, um ser espiritual que renasceu para 
Deus, foi regenerado, guerreia intensamente contra a carne, o 
centro da natureza pecaminosa herdada de Adão. A provisão 
para a vitória contra a natureza pecaminosa vem do Espírito 
Santo de Deus, através do estudo e vivencia da Sua Palavra, a 
Bíblia Sagrada.
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Enquanto vivermos nesta terra não erradicaremos o pecado da 
nossa natureza. Mas, pela habitação do Espírito Santo dentro 
de nós, podemos vencer os pecados a cada dia, crucificando a 
carne na cruz de Cristo.

Gálatas 5:16-25; Efésios 4:22-24; Filipenses 3:12; Colossenses 3:9-10; 
1 Pedro 1:14-16; 1 João 3:5-9

SEGURANÇA 

Nós cremos e ensinamos que todos os redimidos, salvos por 
Jesus, são mantidos pelo poder de Deus em completa segurança 
e vitória em Cristo Jesus.

João 5:24; 6:37-40; 10:27-30; Romanos 5:9-10; 8:1, 31-39; 1 Coríntios 1:4-8;
Efésios 4:30; Hebreus 7:25; 13:5; 1 Pedro 1:5; Judas 24

Todo cristão verdadeiro pode e deve se alegrar na segurança 
da sua salvação em Jesus, através do testemunho da Palavra de 
Deus.
Isso não significa liberdade para viver no pecado e na 
carnalidade. Essa mesma segurança traz o temor e a firmeza 
em Cristo Jesus.

Romanos 6:15-22; 13:13-14; Gálatas 5:13, 25-26; Tito 2:11-14

SEPARAÇÃO
. 
Nós cremos e ensinamos que Deus nos chama em toda a Sua 
Palavra para uma vida separada do pecado e dos costumes dos 
povos que não seguem a Jesus como Senhor.
Nestes últimos dias, a apostasia e a rebeldia do homem contra 
Deus é evidente e havia sido profetizada.

2 Coríntios 6:14-7:1; 2 Timóteo 3:1-5

Nós cremos e ensinamos que, além da nossa profunda gratidão 
a Deus por tamanho favor imerecido que recebemos, e pelo 
fato de nosso glorioso Senhor Deus ser totalmente digno de 
toda consagração, todos os salvos precisam viver de tal forma 
que demonstre o amor incondicional a Deus.

Deus nos instrui em um padrão de vida, separados do 
comodismo, da apostasia, religiosidade e obras infrutíferas, 
mundanismo e práticas pecaminosas.

Romanos 12:1-2, 1 Coríntios 5:9-13; 2 Coríntios 6:14-7:1; 1 João 2:15-17; 
2 João 9-11

Nós cremos e ensinamos que todo verdadeiro crente deve viver 
separado para o Senhor Jesus, em obediente retidão, conforme 
o ensino das Bem Aventuranças, em contínua busca de mais 
santidade.

2 Tessalonicenses 1:11-12; Hebreus 12:1-2
Mateus 5:2-12, Romanos 12:1-2; 2 Coríntios 7:1; Hebreus 12:14;
Tito 2:11-14; 1 João 3:1-10

A IGREJA

Nós cremos e ensinamos que todo aquele que coloca sua fé em 

Cristo Jesus é imediatamente posicionado pelo Espírito Santo 
em unidade com o Corpo de Cristo.
Não há vida cristã independente do Corpo, da Igreja de Jesus.

1 Coríntios 12:12,  2 Coríntios 11:2; Efésios 5:23-32; Apocalipse 19:7-8

Cristo é o Cabeça da Igreja.
Efésios 1:22; 4:15; Colossenses 1:18

A formação da Igreja, o Corpo de Cristo, começou no Dia de 
Pentecostes em Jerusalém - Atos 2:1-21, 38-47 – e só terminará na 
vinda de Jesus para o arrebatamento.

1 Coríntios 15:51-52; 1 Tessalonicenses 4:13-18

A Igreja é o único organismo espiritual designado por Cristo, 
composta de todos os que nasceram de novo, regenerados por 
Cristo Jesus.

Efésios 2:11-3:6, 1 Coríntios 10:32, Efésios 3:1-6; 5:32

A obra da Igreja na terra, é claramente definida no Novo 
Testamento, executada pelas igrejas locais.

Atos 14:23, 27; 20:17, 28; Gálatas 1:2; Filipenses 1:1; 1 Tessalonicenses 1:1; 
2 Tessalonicenses 1:1

Os membros do Corpo de Cristo são diretamente associados a 
estas congregações locais. 

1 Coríntios 11:18-20; Hebreus 10:25

A suprema autoridade da Igreja é Cristo Jesus.

1 Coríntios 11:3; Efésios 1:22; Colossenses 1:18

Toda a liderança da igreja local, dons, direcionamento, 
disciplina, culto, são orientados por Deus em Sua soberania, 
como encontramos nas Escrituras. Os oficiais, biblicamente 
designados para servirem submissos a Cristo, acima da 
Assembléia, são chamados e levantados naturalmente pelo 
Espírito Santo, com frutos evidentes de autoridade espiritual 
em sua vida pessoal, familiar e comunitária. São citados na 
Bíblia como anciãos, bispos, pastores, ou presbíteros. 

Atos 20:28; Efésios 4:11

A Bíblia institui também os diáconos. Todos, pastores ou 
diáconos, precisam estar de acordo com as qualificações 
bíblicas.

1 Timóteo 3:1-13; Tito 1:5-9; 1 Pedro 5:1-5

Todos eles, como servos de Cristo, não são colocados por 
Deus para serem servidos, mas para servirem aos irmãos, e 
têm autoridade para cuidarem da congregação, que deve ser 
submissa a seus líderes.
1 Timóteo 5:17-22, Hebreus 13:7, 17
Ensinamos a importância do discipulado. Não há como 
uma igreja local caminhar dentro do propósito de Deus sem 
uma comunhão para o discipulado das vidas. O crescimento 
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espiritual pessoal e a disciplina instrutiva, corretiva e punitiva, 
são frutos de uma base de relacionamento para formação de 
discípulos de Jesus Cristo.

Mateus 28:19-20; 2 Timóteo 2:2, Mateus 18:5-14, Mateus 18:15-22; 
Atos 5:1-11; 1 Coríntios 5:1-13; 2 Tessalonicenses 3:6-15; 1 Timóteo 1:19-20; 
Tito 1:10-16

Nós cremos e ensinamos que o propósito da igreja é glorificar a 
Deus, edificando-se na fé pela instrução da Palavra, comunhão, 
adoração, testemunho, mantendo as ordenanças bíblicas e 
avançando na propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus 
Cristo.

Efésios 3:2, Efésios 4:13-16, 2 Timóteo 2:2, 15; 3:16-17, Atos 2:47; 1 João 1:3, 
Lucas 22:19; Atos 2:38-42, Mateus 28:19; Atos 1:8; 2:42

Todos os santos são chamados para testemunhar, mediante a 
manifestação dos frutos do Espírito Santo em suas vidas. O 
testemunho de fé, mudanças e transformação à imagem de 
Cristo Jesus, crescendo a cada dia como verdadeiro discípulo 
de Cristo, gera uma base sólida para o serviço na igreja local.
Os talentos pessoais, dons naturais, recursos e condições físicas 
materiais, não são suficientes para a frutificação em autoridade 
ministerial.
Somente o testemunho de frutos de transformação e obra do 
Espírito Santo, traz genuíno serviço entre na igreja local.

1 Coríntios 15:58; Efésios 4:12; Apocalipse 22:12

Ensinamos sobre a necessidade da igreja, através dos cristãos 
discípulos de Jesus, membros do Seu Corpo, de cooperar com 
Deus em Seu propósito na terra. Para este fim, Ele equipa os 
santos com dons e dá habilidades únicas e especiais a cada 
membro do Corpo de Cristo. Todo verdadeiro discípulo 
frutificará com dons e talentos, dados legitimamente por Deus 
para a edificação da Sua obra.

Efésios 4:7-12, Romanos 12:5-8; 1 Coríntios 12:4-31; 1 Pedro 4:10-11

Todos os milagres e manifestações genuínas de Deus, com o 
sobrenatural diante da Igreja, vistos no Novo Testamento entre 
os apóstolos e cristãos da Igreja primitiva, permanecem entre 
nós hoje, como sinais para os que crêem.

Hebreus 2:3-4; 2 Coríntios 12:12, 1 Coríntios 13:8-12 , 1 Coríntios 13:13-
14:12; Apocalipse 13:13-14, Romanos 12:6-8, Lucas 18:1-6; João 5:7-9; 
2 Coríntios 12:6-10; Tiago 5:13-16; 1 João 5:14-15

Duas ordenanças foram dadas à igreja local: O batismo e a Ceia 
do Senhor.

Atos 2:38-42

Os cristãos devem ser batizados por imersão, como aconteceu 
com Jesus, em idade de plena consciência dos atos e decisões. 
Atos 8:36-39
Estas ordenanças são o solene e maravilhoso testemunho 
dos crentes em Jesus, apresentando publicamente sua fé na 
crucificação, sepultamento, e ressurreição de nosso Salvador, e 

sua união com Ele na morte para o pecado e ressurreição para 
a vida eterna. É um sinal visível da comunhão e identificação 
dos salvos com o Corpo visível de Cristo.

Romanos 6:1-11, Atos 2:41-42

Nós cremos e ensinamos que a Ceia do Senhor é a comemoração 
e proclamação da Sua morte, até que Ele venha, e será sempre 
precedida de um auto exame.

1 Coríntios 11:28-32

Os elementos da Ceia, o pão e o vinho, são apenas representação 
do corpo e do sangue de Jesus. Participam desta cerimônia 
todos aqueles que são salvos por Jesus, membros de uma igreja 
local, em plena comunhão e fidelidade com seus líderes e 
irmãos.

1 Coríntios 10:16

OS ANJOS

Anjos santos
Nós cremos e ensinamos que os anjos são seres criados por 
Deus e, portanto, não são adorados, não devem ser adorados. 
Embora sejam seres sobrenaturais, foram criados para servirem 
a Deus e O adorarem.

Lucas 2:9-14; Hebreus 1:6-7, 14; 2:6-7; Apocalipse 5:11-14; 19:10; 22:9

Anjos caídos 
Nós cremos e ensinamos que Satanás é um anjo criado, banido 
do céu, autor do pecado. Ele incorreu no juízo de Deus por sua 
rebeldia contra o Criador.

Isaías 14:12-17; Ezequiel 28:11-19

Em sua queda, levou consigo inúmeros outros anjos, e 
introduziu o pecado na raça humana através da tentação de Eva 
no jardim do Éden.

Mateus 25:41; Apocalipse 12:1-14, Genesis 3:1-15

Satanás é, aberta e declaradamente, inimigo de Deus e do 
homem.

Isaías 14:13-14; Matues 4:1-11; Apocalipse 12:9-10

Ele é chamado por Deus de “príncipe deste mundo”, mas foi 
completamente vencido através da morte e ressurreição de 
Cristo Jesus. Ele será eternamente punido, juntamente com 
todos os anjos caídos, em um lago de fogo.

Romanos 16:20, Isaias 14:12-17; Ezequiel 28:11-19; Mateus 25:41; Apocalipse 
20:10

O TEMPO DO FIM

A morte
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Nós cremos e ensinamos que a morte física não envolve a perda 
de nossa consciência espiritual. A alma de uma pessoa salva 
por Jesus, redimida de seus pecados, passa imediatamente para 
a presença de Cristo. Há uma separação da alma e do corpo, 
e para os redimidos, esta separação será até o arrebatamento 
da Igreja, quando todos nós receberemos corpos celestiais, 
glorificados. 

Apocalipse 6:9-11, Lucas23:43; Filipenses 1:23; 2 Coríntios 5:8, Filipenses 
1:21-24; 1 Tessalonicenses 4:13-17, Apocalipse 20:4-6), Filipenses 3:21; 
1 Coríntios 15:35-44, 50-54; 2 Coríntios 5:8

Nós cremos e ensinamos a ressurreição física de todos os 
homens. Os salvos para a vida eternal - João 6:39; Romanos 
8:10-11, 19-23; 2 Coríntios 4:14 - e os que não foram salvos, para o 
julgamento e condenação eterna.

Daniel 12:2; João 5:29; Apocalipse 20:13-15

A alma de todo aquele que não é salvo, ao morrer, permanecerá 
debaixo de condenação e punição até a segunda ressurreição - 
Lucas 16:19-26; Apocalipse 20:13-15 - quando a alma e o corpo 
ressurreto se unirão novamente para se apresentarem diante 
do Grande Trono Branco para julgamento final - João 5:28-29,  
Apocalipse 20:11-15 - e serão lançados no inferno, o lago de fogo, 
cortados da vida de Deus para sempre.

Mateus 25:41-46,  Daniel 12:2; Mateus 25:41-46; 2 Tessalonicenses 1:7-9

O arrebatamento da Igreja

Nós cremos e ensinamos o retorno físico do nosso Senhor Jesus 
Cristo - 1 Tessalonicenses 4:16; Tito 2:13 - para arrebatar Sua Igreja 
da terra, em um encontro nos ares.

João 14:1-3; 1 Coríntios 15:51-53; 1 Tessalonicenses 4:15-5:11

Entre esse evento e Seu glorioso retorno à terra com os santos, 
Ele recompensará todos os crentes em Jesus de acordo com 
suas obras.

1 Coríntios 3:11-15; 2 Coríntios 5:10

O período da tribulação

Nós cremos e ensinamos que imediatamente após o 
arrebatamento da Igreja, virá o justo julgamento de Deus 
sobre os homens incrédulos que não O buscaram, mediante a 
pregação do Evangelho pela Igreja.

João 14:1-3; 1 Tessalonicenses 4:13-18, Jeremias 30:7; Daniel 9:27; 12:1;
2 Tessalonicenses 2:7-12; Apocalipse 16 

Estes julgamentos serão o clímax para o retorno de Cristo à 
terra, juntamente com a Igreja.
Mateus 24:27-31; 25:31-46; 2 Tessalonicenses 2:7-12
Daniel 12:2-3; Apocalipse 20:4-6
Daniel 9:24-27; Mateus 24:15-31; 25:31-46.
A Segunda Vinda e o Reino Milenar

Nós cremos e ensinamos que, depois do período de tribulação, 

Cristo virá à terra para ocupar o “Trono de Davi”, e estabelecer 
seu Reino messiânico por 1.000 anos. Durante este período, 
os santos ressurretos reinarão com Ele sobre Israel e todas as 
nações da terra.

Mateus 25:31; Lucas 1:31-33; Atos 1:10-11; 2:29-30
Apocalipse 20:1-7, Ezequiel 37:21-28; Daniel 7:17-22; Apocalipse 19:11-16

Este Reino será precedido da queda do Anticristo e o Falso 
Profeta, e pela remoção de Satanás do domínio da terra. 

Daniel 7:17-27; Apocalipse 20:1-7

Este Reino será por si mesmo, o cumprimento das promessas 
de Deus para Israel, a nação santa escolhida como povo 
sacerdotal, desde a criação de todas as coisas.

Isaias 65:17-25; Ezequiel 37:21-28; Zacarias 8:1-17

Deus restaurará à nação de Israel, toda a terra que lhes pertence, 
perdida pela desobediência. Pela desobediência, Israel foi 
colocado de lado por um tempo, afim de que os gentios fossem 
alcançados.

Deuteronômio 28:15-68 , Mateus 21:43; Romanos 11:1-26

Toda a nação se arrependerá, reconhecerá Jesus como o 
Messias, e receberá de volta todas as bênçãos dadas por Deus 
desde Abraão. 

Jeremías 31:31-34; Ezequiel 36:22-32; Romanos 11:25-29

Este tempo do Reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo 
será caracterizado pela harmonia, justiça, paz, retidão, e vida 
longa. 

Isaías 11;65:17-25; Ezequiel 36:33-38, Apocalipse 20:7

O julgamento dos perdidos

Nós cremos e ensinamos que, depois deste Reino milenar, 
Satanás será solto e enganará a todas as nações da terra, 
reunindo-as para uma batalha contra os santos e a cidade 
amada, Jerusalém. Neste tempo, Satanás e seu exército serão 
devorados pelo fogo do céu.

Apocalipse 20:7,9

Ele será lançado no lago de fogo e enxofre, preparado para ele 
e seus demônios.

Mateus 25:41; Apocalipse 20:10

Seguido a tudo isto, o Senhor Jesus, que é o juiz de todos os 
homens, ressucitará e julgará a todos, grandes e pequenos, 
diante do Grande Trono Branco. Esta é a ressurreição física 
de todos os que morreram sem salvação, para receberem o 
julgamento final e serem lançados em um estado consciente 
de punição eterna no lago de fogo e enxofre, juntamente com 
Satanás.
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João 5:22, Romanos 14:10-13, Mateus 25:41; Apocalipse 20:11-15

Eternidade

Nós cremos e ensinamos que, depois do Milênio, da libertação 
temporária de Satanás, e do julgamento dos incrédulos, os 
salvos, a Igreja de Jesus, entrará em um eterno estado de glória 
com Deus, depois que todos os elementos desta terra serão 
dissolvidos, e recriada uma nova terra, onde somente a justiça 
habitará.

2 Tessalonicenses 1:9; Apocalipse 20:7-15, 2 Pedro 3:10, Efésios 5:5;
Apocalipse 20:15; 21:1-27; 22:1-21, Apocalipse 21:2, João 17:3; 
Apocalipse 21-22

Nosso Senhor Jesus Cristo, tendo completado sua missão 
redentiva, entregará ao Pai o Reino. Em todas as esferas, o Deus 
Triuno reinará para sempre e sempre.

1 Coríntios 15:24-28, 1 Coríntios 15:28

O QUE SIGNIFICA SER UM CRISTÃO

Ser um cristão é mais que identificar-se a si mesmo com uma 
particular religião, ou afirmar certos valores, dogmas e liturgias.
Ser um cristão significa ser semelhante a Jesus, vivendo o 
que Cristo é, e o que Ele ensina, seguindo tudo o que a Bíblia 
diz acerca de Deus, acerca da humanidade e da salvação. Ser 
um cristão verdadeiro significa considerar e seguir todas as 
verdades encontradas nas Sagradas Escrituras. 

Deus é o Soberano Criador

Muitas teorias modernas declaram que nós somos produto 
da evolução natural da espécie. A Bíblia diz que nós fomos 
criados pessoalmente por Deus, para amar, servir, e nos alegrar 
eternamente em comunhão com Ele.
O Novo Testamento revela que foi Jesus quem criou todas as 
coisas. João 1:3; Colossences 1:16 
Ele possui e governa todas as coisas. Significa que Ele tem 
autoridade sobre tudo e todos, e que nós devemos a Ele a 
fidelidade, obediência e adoração. Salmos 103:19

Deus é Santo

Deus é perfeito e absolutamente santo. Sua santidade se deve à 
sua perfeição. Isaias 6:3
Por isso, não podemos aceitar e aprovar o mal. Tiago 1:13
Deus requer de nós a santidade também. 
“Sede santos, como Eu sou Santo. I Pedro 1:16 

A humanidade pecadora

De acordo com a Bíblia, todos nós somos culpados do pecado. 
Não há nenhum homem que não tenha pecados. 1 Reis 8:46

Isto não significa que somos incapazes de atos de bondade 
humana. Mas somos incapazes, por nós mesmos, de 
compreender, amar ou agradar a Deus.

Romanos 3:10-12

Todo pecado deve ser punido

A santidade de Deus exige que todo pecado seja punido com 
a morte. 
Ezequiel 18:4
Apenas mudando nossos hábitos, comportamentos ou 
pensamentos, não nos livraremos da condenação do pecado.

Jesus Cristo é o Senhor e Salvador

O Novo Testamento nos revela que foi Jesus quem criou todas 
as coisas. 
Colossenses 1:16. 
Portanto, Ele possui e governa sobre tudo e todos. Salmos 103:19
Isto significa que Ele tem autoridade sobre nossas vidas, e nós 
Lhe devemos fidelidade, obediência e adoração.

Em Romanos 10:9 lemos: “Se confessarmos com a nossa boca que 
Jesus Cristo é Senhor, e crermos em nosso coração que Deus 
ressuscitou a Jesus dentre os mortos, seremos salvos.”

Se de acordo com a Justiça de Deus, todo pecado deve ser pago 
com a morte, então somente a morte pode resolver o problema 
do pecado que separa o homem de Deus. Por isso Deus enviou 
Jesus para morrer em nosso lugar.
Por Seu amor, Ele enviou Seu Filho como Salvador, pagou por 
nossos pecados, e morreu por cada pecador. 1 Pedro 3:18
A morte de Cristo satisfez a exigência da justiça de Deus, e 
a perfeita vida de Cristo satisfez a demanda da santidade de 
Deus. Tudo isto, em nosso lugar. 2 Coríntios 5:21
Todo aquele que Nele crê, depositando fé, recebe salvação. 
Romanos 3:26

A característica da fé salvadora

A verdadeira fé é sempre acompanhada de arrependimento 
dos pecados. Arrepender-se é reconhecer, diante de Deus, 
que somos pecadores, confessando os nossos pecados a Ele, 
e fazendo uma livre e pessoal escolha de deixar a prática do 
pecado.
Lucas 13:3,5; 1 Tessalonissences 1:9
Arrependimento genuíno implica em seguir  e obedecer a Jesus 
Cristo. Mateus 11:28-30; João 17:3, 1 João 2:3

Preste atenção; até Satanás e seus demônios crêm que Deus é 
verdadeiro. 
Tiago 2:19 
Porém, eles não obedecem a Deus. A verdadeira fé salvadora 
sempre nos leva a obediência. 
Efésios 2:10
Para obedecermos ao Senhor Jesus, precisamos estudar a 
Bíblia, nos encher do Seu Espírito Santo, e isto só é possível 
na comunhão da Igreja, na caminhada da vida cristã em 
santificação e crescimento espiritual.

O QUE É O NOVO NASCIMENTO

Quando Adão e Eva pecaram, deixaram como herança para 
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toda a humanidade, a natureza pecaminosa. 
Ao pecarem, tiveram o espírito morto para Deus. Sendo assim, 
todos os homens nascem com a natureza pecaminosa, mortos 
espiritualmente para Deus.
Quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, exercitando 
uma fé salvadora, nascemos de novo em nosso espírito, e 
podemos receber o Espírito de Deus em nós.
Este novo nascimento nos leva a crescer cada dia mais no 
conhecimento e na experiência do Reino de Cristo, assim como 
acontece o desenvolvimento de um bebê.
O nosso espírito renascido para Deus passa a ter comunhão 
com o Pai, por causa do sangue de Jesus que nos purifica do 
pecado e nos justifica diante dos céus. 

O QUE É A IGREJA LOCAL

A igreja local é a congregação dos salvos por Jesus, que se reúne 
em uma determinada localidade, dirigidos pelo Espírito Santo, 
na liderança dos pastores levantados por Deus. Priorizam 
estudar a Bíblia, viver os princípios de Deus, louvar e adorar a 
Jesus,  testemunhando da Sua obra e poder.

Para a existência de uma igreja local, há sempre uma 
organização humana , acompanhada de um nome, um estatuto, 
seguindo os preceitos legais da sociedade, e a visão dada por 
Deus aos líderes.
Essas diretrizes favorecem a organização terrena e a objetividade 
do propósito de Deus para o cumprimento da missão da Igreja 
na terra. O alvo é a salvação das vidas, o discipulado e as ações 
específicas daquela comunidade, em unidade com todo o 
Corpo de Cristo, na expansão do Reino de Deus na terra.
Esta ação está diretamente relacionada com o crescimento 
espiritual de cada crente, no conhecimento da Palavra de Deus 
e do Seu poder.
A igreja local não é uma associação ou uma organização, 
mas um organismo vivo, a igreja visível de Jesus, guiada pelo 
Espírito Santo. Não possui associados, afiliados ou adeptos, 
mas, membros do Corpo universal de Cristo, que é a Igreja 
invisível na terra.

O QUE É A DECLARAÇÃO DE PACTO E FÉ

Esta declaração é um documento que expressa claramente os 
fundamentos doutrinários bíblicos, sobre os quais a igreja local 
que se chama PROJETO ADORADORES caminha.

Os discípulos membros, salvos por Jesus, crêem nas doutrinas 
ensinadas, recebem e colocam em prática, para o cumprimento 
do propósito de Deus em suas vidas pessoais e na ação da igreja 
em todas as áreas às quais é chamada por Deus para atuar.

Esta DECLARAÇÃO DE PACTO E FÉ é um documento que 
dirige e orienta a conduta de cada discípulo membro, chamado 
no Estatuto, por obrigação da Lei, de “associado”. É aplicada 
devidamente para a manutenção do propósito da igreja local, 
não somente conforme diz o Estatuto legal, registrado na 
sociedade dos homens, como também no propósito declarado 
pela Bíblia para a Igreja de Cristo na terra.

CONSELHO MINISTERIAL
PRESBITÉRIO

O Conselho Ministerial é o grupo de discípulos membros 
que compõem o órgão administrativo, representativo e de 
governo da igreja. A esse Conselho compete, sempre sob a 
liderança do(s) Pastor(es) Senior(es), legislar e deliberar sobre 
os rumos da igreja no cumprimento da missão integral, dentro 
do postulado pelo Estatuto.  Coopera na administração diária 
do PROJETO ADORADORES, e sobretudo, na condução 
espiritual da igreja.
Este Conselho vai sendo formado naturalmente durante a 
caminhada da igreja local, e seu estabelecimento não depende 
de prazos, escolhas pessoais ou votação, mas dos frutos 
evidenciados pelo crescimento espiritual daqueles a quem o 
Espírito Santo escolher, confirmados pelos pastores seniores.
O lastro para a confirmação de um discípulo membro, 
como membro do Conselho Ministerial, são os frutos e a 
autoridade ministerial reconhecida ao longo da caminhada em 
comunidade, testemunhada por todos em coerência com as 
doutrinas bíblicas.

DIÁCONOS

Os diáconos são discípulos membros, que, da mesma forma 
que para o Conselho Ministerial, vão sendo levantados no 
meio da igreja com frutos e dons evidentes de serviço às vidas e 
às atividades diárias em sua organização e cultos.
A Junta Diaconal tem seu ministério especialmente: na 
manutenção da ordem e reverência no templo e em suas 
dependências; na visitação a enfermos e abandonados; 
na assistência a órfãos, viúvas, idosos e necessitados; no 
estabelecimento de programas sociais, podendo ainda 
participar de quaisquer comissões administrativas atribuídas 
pelo Conselho.
O mandato de um diácono limita-se ao período de 2 (dois) 
anos, a partir da investidura e posse, podendo ser renovado, 
na confirmação da fidelidade à missão e aos padrões bíblicos 
ensinados.
Nenhum discípulo membro, estabelecido para o ministério 
diaconal, recebe remuneração por suas atividades, nem 
pode exigir nenhum pagamento pelos serviços prestados à 
comunidade da igreja em seus cultos ou fora deles.

Diácono é uma palavra grega que significa “aquele que serve”. 
Portanto, a característica predominante na vida de um diácono 
ou diaconisa é a espontaneidade para servir a todos, sem 
distinção ou expectativas.

PLANO DE CAMINHADA

Faz parte dos documentos que dirigem a vida ministerial 
do Projeto Adoradores, o “PLANO DE CAMINHADA”. Nele 
encontram-se mais alguns fundamentos bíblicos para os 
Princípios de vida em comunidade e alvos para a igreja local.

Não buscamos apenas um conjunto de regras, costumes e 
procedimentos particulares, mas, apresentamos de forma clara 
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o padrão bíblico para a caminhada da Igreja nesta terra, até que 
Ele volte para o arrebatamento, e nos encontre cumpridores da 
missão que nos deu em Cristo Jesus.

O PROJETO ADORADORES

Este é apenas um nome que identifica a igreja local que o 
Senhor tem levantado conosco.
Somos uma comunidade cristã de confissão livre, o que significa 
que não estamos associados a uma estrutura organizacional 
tradicional, histórica.
Porém, caminhamos em comunhão com as igrejas da cidade 
que vivem na prática dos mesmos fundamentos e visão 
ministerial, compondo o Corpo de Cristo na terra.
Caminhamos com um vínculo pastoral com os irmãos 
Asaph e Rosane Borba, que pastoreiam os pastores seniores 
do PROJETO ADORADORES. Também reconhecemos a 
autoridade ministerial apostólica de Jan Gottfridsson.

Se você tem questões e dúvidas sobre a vida cristã, nós 
queremos ajudar você. Assim como fomos desafiados a seguir 
obedecendo à Bíblia, queremos caminhar com você também.
Não somos perfeitos no conhecimento e na prática, mas 
estamos decididos a viver cheios do Espírito Santo, deixando 
de lado, a cada dia, nossa vida de pecados, servindo a Deus,  
obedecendo a Jesus Cristo e testemunhando Dele em todo o 
tempo.

 

Avenida Silva Lobo, 280 - Bairro Calafate
Belo Horizonte/MG. 30.150321    
Telefone: 31.3224.2800
www.projetoadoradores.org

Este documento foi redigido com base na Bíblia Sagrada, nos 
estudos de Teologia Sistemática de Langston,  e nos documentos 
similares da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo – INSEJEC 
e da Grace Comunity Church – Sun Valley, CA. 


