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IGREJA DA CONQUISTA - CURSO DE MEMBRO
Lição 01 – A igreja
Antes de se tornar formalmente um MEMBRO da IGREJA DA CONQUISTA você precisa nos conhecer
melhor, saber como trabalhamos, o que você pode esperar de nós e que nós esperamos de você.
Todos os princípios bíblicos citados neste pequeno curso serão exaustivamente discutidos no tempo
certo; neste Curso nós apresentamos um breve resumo da Igreja para que você nos conheça melhor.
Quem somos
Somos uma IGREJA EVANGÉLICA, episcopal, com visão neo-pentecostal, com foco na pregação do
Evangelho de Cristo e na multiplicação do Reino de Deus aqui na terra. Nossa base doutrinária busca
ser rigorosamente fundamentada nas Escrituras Sagradas, com foco na morte e ressurreição de
JESUS CRISTO e na relevância da GRAÇA DE DEUS.
Nossa história
Nosso Ministério foi fundado em 12 de abril de 1986 no bairro de Vaz Lobo, no Rio de Janeiro. O
primeiro nome da Instituição foi GRUPO VIDA, pois inicialmente tínhamos a ideia de que seríamos
apenas um Grupo de Evangelização e Recuperação de Vidas. Mas o trabalho foi crescendo e, aos
poucos, foi nos levando a entender que Deus tinha propósitos um pouco mais ousados para nós.
Por uma questão de honra merecida, sempre destacamos o papel da família do bispo e de tantas
pessoas super especiais que ajudaram a construir a nossa história, destacando o imprescindível
apoio da bispa Iraci Ramalho, “braço direito do bispo” desde a fundação da Igreja.
Nos anos 90, guiados pelo Espírito Santo, a IGREJA DA CONQUISTA adotou uma estratégia
evangelística extremamente radical para os padrões da época. O foco eram pessoas que se diziam
católicas ou espíritas, mas não tinham religião alguma e não conheciam o amor de Cristo. Nosso
líder, bispo Henrique de Paula, à frente de um programa de rádio que, na ocasião, alcançava
milhares de pessoas no Rio de Janeiro, Niterói e Baixada Fluminense, conseguiu desencadear uma
série de campanhas missionárias nessas regiões, levando libertação e salvação a multidões de
pessoas machucadas, sofridas e sedentas do amor de Deus. Nossos encontros eram realizados nas
quadras de Escola de Samba, cinemas, etc.
A Igreja já teve outros nomes ao longo de sua história, dentre eles Igreja Evangélica Carismática, que
marcou esse importante período de evangelização estratégica.
Muitos Ministérios surgiram da IGREJA DA CONQUISTA. Homens e mulheres de Deus, discipulados e
ensinados na prática, permanecem ainda hoje pregando o Evangelho de Cristo em diferentes regiões
do Brasil e alguns no Exterior.
Na década de 90 a nossa sede foi transferida para o bairro de Madureira e a partir de 2003 se
estabeleceu no endereço onde estamos localizados atualmente, em Cascadura.
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Nossa liderança
Nosso líder espiritual e presidente da igreja, o bispo Henrique de Paula, foi criado na Igreja Metodista
(tradicional). É ex-militar, foi sargento na Brigada Paraquedista na década de 80, mas optou por
priorizar sua vocação para o Ministério. Ordenado Pastor em 1983 e consagrado BISPO em 1990 pelo
saudoso Missionário CECÍLIO CARVALHO FERNANDES, um dos mais respeitados precursores do
pentecostalismo no Brasil e grande líder evangélico em nosso país. Hoje, além de liderar a IGREJA DA
CONQUISTA, o bispo Henrique é também microempresário na área do turismo. Desde 1992 sua
Agência, o POINT DO TURISMO, vem levando diversos grupos para visitar ISRAEL, A TERRA DE JESUS.
Sobre o governo espiritual e administrativo
A Igreja é EPISCOPAL, o que significa que tem a direção espiritual de um bispo, apoiado por um
PRESBITÉRIO (Conselho de Pastores). O bispo é, na verdade, o pastor DE PASTORES. É exatamente
assim que o bispo Henrique vem dando direcionamento à Igreja: formando e pastoreando pastores
que, por sua vez, pastoreiam a Igreja. Toda a direção espiritual e doutrinária da Igreja é de
responsabilidade exclusiva do bispo e líder espiritual da Instituição,
Administrativamente, a instituição é governada por uma Diretoria composta por 01 presidente, 01
vice-presidente, 01 secretário e 01 tesoureiro. A Assembleia Geral é o poder máximo da instituição e
é constituída por membros consagrados e registrados em ata específica da Igreja.
A visão da igreja
Nosso grande objetivo é a COMISSÃO de Jesus, descrita em Mateus 28:19,20. Fazer DISCÍPULOS e
ENSINÁ-LOS na Palavra: esta é a nossa grande missão.
Amamos o trabalho de CÉLULAS, por entendermos tratar-se de uma poderosa ferramenta de
multiplicação e pastoreio utilizada na Igreja Apostólica. Consideramos imprescindível o trabalho de
DISCIPULADO (cuidado individual) na Igreja. É essencial que TODOS, inclusive os oficiais da Igreja,
tenham cada qual o seu DISCIPULADOR.
Acreditamos que TODOS os membros da Igreja têm uma vocação para o Ministério. Ninguém faz
parte de uma igreja de forma aleatória, simplesmente porque gosta, mas sim porque tem um
CHAMADO de Deus. Quem vem para a igreja não vem para permanecer sentado no banco, focando
seus próprios desafios. TODOS vêm para APRENDER, CRESCER, SER ENSINADO e TREINADO e, no
momento certo, ser ENVIADO para o serviço do Reino.
QUEM PODE SER MEMBRO DA IGREJA?
A Bíblia é indiscutivelmente clara quando afirma que a salvação de uma pessoa ocorre NO INSTANTE
em que ela crê no Senhor Jesus Cristo. A maior prova disso está no episódio daquele ladrão que
estava sendo crucificado ao lado de Jesus e FOI SALVO INSTANTANEAMENTE (Lucas 23:42,43).
Baseado nessa verdade bíblica, nós entendemos que QUALQUER PESSOA que se converta, deva ser
batizada o mais brevemente possível e recebida como membro da Igreja. Nós não batizamos pessoas
perfeitas, mas pecadores que queiram mudar de vida (Atos 8:26-39). A partir daí a Igreja deverá
cumprir o seu papel de ensinar, admoestar, discipular e levar a pessoa ao nível que se espera de um
verdadeiro seguidor de Jesus.
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IGREJA DA CONQUISTA - CURSO DE MEMBRO
Lição 02 – Visão doutrinária
Bem-vindo à segunda aula do nosso CURSO DE MEMBRO. Hoje nós iremos enumerar alguns pontos
importantes relacionados à nossa VISÃO DOUTRINÁRIA, lembrando que esses tópicos serão
exaustivamente estudados mais tarde, no momento apropriado. Este “curso rápido” tem como
objetivo pontuar alguns aspectos doutrinários importantes, considerando que você está tomando a
decisão de se tornar MEMBRO da IGREJA EVANGÉLICA DA CONQUISTA e precisa nos conhecer
melhor.
Sobre a Bíblia Sagrada
A Bíblia é a base de tudo o que ensinamos. Toda a nossa fé está fundamentada nas Escrituras
Sagradas. Tudo o que acreditamos e ensinamos para as pessoas na igreja, deve estar em harmonia
com os princípios e valores encontrados na Bíblia (João 5:39).
Para nós, a Bíblia Sagrada é a ÚNICA revelação infalível de Deus. Além disso, a Bíblia NÃO É
INCOMPLETA; ela é perfeita e suficiente para nos revelar a vontade de Deus (2 Timóteo 3:16).
Sobre sonhos, profecias e revelações
Nós cremos que o Senhor é SOBERANO e faz o que quiser fazer. Se, por alguma razão Ele quiser falar
com alguém através de sonhos, visão ou de outra forma qualquer, certamente nada poderá impedilo. Mas nós cremos que a Bíblia Sagrada é SUFICIENTE para nos trazer TODA a revelação do Eterno.
Na IGREJA DA CONQUISTA o nosso foco está NA PALAVRA DE DEUS. A própria Bíblia Sagrada afirma
que “a Lei e os profetas profetizaram até João” (Lucas 16:16). Hoje nós temos as Escrituras e elas não
trazem com segurança a revelação de Deus.
É perigoso demais confiar em visões, sonhos e profecias. Nunca se sabe ao certo se estamos ou não
recebendo uma revelação realmente profética do Senhor. É comum as pessoas descobrirem que
uma “profecia” era, na verdade, um grande equívoco. Infelizmente, muita gente é prejudicada por
confiar em “profecias” e não na PALAVRA DO SENHOR.
Sobre SALVAÇÃO
1) Cremos que TODOS os seres humanos se encontram na condição de PECADORES e TODOS,
sem exceção, foram destituídos da glória de Deus (Romanos 3:23).
2) Cremos que Jesus Cristo é a providência de Deus para salvação da humanidade (João 3:16).
3) Não há outro caminho para a salvação, senão através de Jesus (João 14:6).
4) Cremos que a salvação NÃO PODE SER ALCANÇADA através das nossas obras. Salvação só é
conquistada PELA GRAÇA, MEDIANTE A FÉ (Efésios 2:8,9).
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5) Cremos que a salvação ocorre NO MOMENTO em que a pessoa crê em Jesus,
independentemente de quem ela seja ou de sua história (Lucas 23:39-43).
Sobre o Batismo
Cremos no Batismo por IMERSÃO, porque identifica melhor a conexão do batismo com a morte e
ressurreição de Jesus Cristo. Mas apesar de sua importância, o batismo é um ato meramente
simbólico, não sendo indispensável para a salvação.
Não batizamos crianças, por não haver qualquer fundamentação nas Escrituras. Cremos que o
batismo deva acontecer quando alguém RECONHECE sua condição de pecado, se arrepende e decide
entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Não faz qualquer sentido batizar uma criança que não sabe
o que isso significa.
A única exigência que fazemos para o batismo é que a pessoa reconheça sua condição de pecado, se
arrependa e tome a decisão de VIVER PARA CRISTO. Ela precisa “se deixar tratar”, precisa estar
disposta a mudanças de atitude e de comportamento.
A ideia é: BATIZAR tão logo seja possível (logo após a conversão) e imediatamente começar a
ensinar, admoestar e forjar na pessoa o caráter de Cristo. Era exatamente o que ocorria nos tempos
apostólicos (Atos 8:26-39).
Sobre acolhimento
Acolhimento é quando uma pessoa cristã, membro de outra denominação, toma a decisão de se
desligar de sua antiga igreja e vir para outra. Nós, da IGREJA DA CONQUISTA, orientamos que isso
deve ser feito em último caso, com responsabilidade e, sobretudo, com a aprovação do Senhor. Mas
entendemos, também, que quando alguém toma essa difícil decisão, quase sempre ela tem uma
motivação forte para fazê-lo. Não se pode ficar “pulando de galho em galho” como alguns insistem
em fazer.
Nenhuma igreja pode NEGAR receber alguém que venha de outro Ministério. É uma vida que precisa
ser acolhida e, além do mais, ela pode estar sendo trazida com alguma finalidade específica.
O “acolhimento” em nossa igreja NÃO EXIGE CARTA. Essa é uma rotina comum entre as igrejas mais
tradicionais, mas vem caindo em desuso nos últimos tempos. A prioridade é ACOLHER as pessoas e
CUIDAR delas. Nenhum pastor deve “pescar no aquário dos outros”, mas se alguém manifesta o
desejo de ser ACOLHIDO, não deve ser ignorado.
Sobre o pecado
O pecado é uma desgraça e deve ser evitado a todo custo. Primeiro, porque A BÍBLIA ORDENA que
busquemos a santidade (1 Pedro 1:15,16). Segundo, porque o pecado entristece o Espírito Santo
(Efésios 4:30). Terceiro, porque o pecado sempre nos traz consequências ruins (Gálatas 6:7).
Mas existe algo importante sobre o pecado que enfatizamos em nossa igreja: Nós fugimos do pecado
porque somos salvos e não para sermos salvos. Salvação só é conquistada pela graça, mediante a fé.
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Sobre radicalismos e tolices religiosas
Na busca por uma vida de santidade, muitos cristãos acabaram passando dos limites bíblicos,
criando regras de conduta extremamente rígidas, quem nem mesmo eles conseguem cumprir. A
Bíblia afirma que essas regras extrabíblicas são “tradições humanas” (Colossenses 2:8).
Santidade, sim; tolices religiosas, não. Ensinamos a Igreja a buscar intensamente a santidade; de
verdade. Mas procuramos combater as tolices religiosas, por acharmos que elas descaracterizam a
verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo.
Sobre a Ceia do Senhor
Na IGREJA DA CONQUISTA ela acontece todo “2º domingo” do mês. Ao contrário do que ocorre em
alguns Ministérios, nós NÃO PROIBIMOS as pessoas de cearem. Nós ensinamos, orientamos,
mostramos a relevância da Ceia e a necessidade de estarmos preparados para ela. Mas a
responsabilidade é de cada um, pois não temos como saber o que está no coração das pessoas.
Muitas vezes, aquele que achamos estar pronto para cear com Cristo, é exatamente o que está cheio
de pecado encoberto. Em contrapartida, muitas vezes, aqueles considerados “mais pecadores” por
todos, são os que derramam o coração na presença do Pai e recebem misericórdia (Romanos 5:20).
Nós entendemos que NEGAR a Ceia do Senhor a um membro da Igreja é uma responsabilidade que
não cabe a nenhum pastor. Jesus disse que “quem não come da sua carne e não bebe do seu sangue,
não tem vida em si mesmo” (João 6:53). Como NEGAR A VIDA DE DEUS para alguém que deseja se
assentar à mesa para ter comunhão com Jesus?
Ceia do Senhor é para OS SALVOS; para os que foram remidos no sangue do Cordeiro. Mas devemos
ter consciência de que NÃO É POR MÉRITOS PRÓPRIOS e sim PELA GRAÇA de Deus, que podemos
nos assentar à mesa e cear com Cristo.
Sobre cura e libertação
Cremos que Deus cura a quem ele quer curar, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. Deus é
SOBERANO e tudo acontece em conformidade com seus propósitos. Há casos na Bíblia, inclusive,
que Deus não cura. São mistérios de Deus.
Quanto à libertação, entendemos que ela é um PROCESSO; dificilmente ocorre de uma só vez. Uma
pessoa oprimida vai se libertando aos poucos, na medida em que recebe a Palavra e melhora sua
intimidade com Deus. Onde há luz, não haverá trevas.
Não invocamos demônios e não gostamos de dar oportunidade para demônios em nossos cultos.
Também não os chamamos pelos nomes como são normalmente conhecidos; para nós são
DEMÔNIOS, ESPÍRITOS MALÍGNOS, como dizem as Escrituras.
Sobre o sustento da Obra
Na IGREJA DA CONQUISTA todos somos OFERTANTES e DIZIMISTAS fiéis, porque entendemos ser um
ato de obediência a Deus, amor à Causa de Cristo e, sobretudo, de fé. Afinal, é dele que sempre nos
vem o socorro nos tempos difíceis (Salmos 121).
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IGREJA DA CONQUISTA - CURSO DE MEMBRO
Lição 03 – O que temos a lhe oferecer?
A relação entre IGREJA e MEMBRO deve ser sempre vista como uma ALIANÇA. A Igreja tem suas
responsabilidades e obrigações, mas o membro também tem; é uma aliança, um acordo, um pacto.
A igreja e seus membros se fundem nessa aliança, selada pelo Espírito de Deus.
Hoje você irá conhecer nossa estrutura, como trabalhamos e o que podemos lhe oferecer como
IGREJA DE JESUS.
Nossa estrutura
Nossa cremos numa Igreja dirigida por Deus e cada decisão precisa ser tomada mediante a direção do
Espírito Santo. Portanto, cada líder levantado deve ter um chamado de Deus para cumprir seu
ministério, nos diferentes níveis de liderança da Igreja.
Nossa cadeia hierárquica:


Bispos: Lideram e dão direcionamento a todas as nossas Igrejas. São, também, pastores de
pastores. Eles ministram sobre os pastores da igreja; discipulam, orientam e cuidam deles.



Pastores: O Pastor Titular é aquele que responde diretamente por uma unidade. Ele cuida dos
membros e de todas as atividades relacionadas à congregação que pastoreia. Há também os
pastores auxiliares, que apoiam no serviço ministerial.



Evangelistas: São ministros vocacionados para apoiar os pastores em suas atividades diárias.
São os substitutos imediatos dos pastores.



Obreiros ou Voluntários: São membros que cumprem seu chamado no ministério, apoiando
voluntariamente o trabalho do pastor, atuando nas diferentes áreas da congregação.

Nossos cultos
Amamos louvar a Deus e estimulamos a Igreja a fazê-lo com alegria. Cremos que o louvor e a adoração
nos conduzem à Sala do Trono, nos liberta e nos aproxima do Pai, nos permitindo viver profundas
experiências espirituais. Para nós, um culto deve ser tremendamente espiritual e é imprescindível que
Deus encontre um ambiente favorável ao seu mover.
Nossas Células
As reuniões das Células acontecem durante a semana. São “pequenos grupos” que se reúnem nas
casas das pessoas, nas proximidades da Igreja. Os encontros são alegres, descontraídos, informais e
focados na missão de FAZER DISCÍPULOS. É uma poderosa ferramenta de edificação e evangelização.
O Discipulado
É o trabalho de acompanhamento pessoal, tipo “face-to-face”. Na IGREJA DA CONQUISTA buscamos
fazer com que todos os membros, desde os oficiais da Igreja, tenham cada qual o seu DISCIPULADOR.
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Nosso cuidado com as crianças
O ministério KIDS é o responsável pelo trabalho infantil da nossa igreja. As crianças são divididas em
classes e estudam temas relevantes na formação do caráter cristão, com uma metodologia moderna
e inteligente. Nossos professores são vocacionados e bem treinados; frequentemente fazem cursos
de aperfeiçoamento dentro e fora da igreja.
Revisão de Vida
De tempos em tempos, ou quando necessita de orientação e apoio pastoral, o membro agenda uma
Revisão de Vida com o pastor. É, na verdade, uma oportunidade para o membro falar de seus desafios,
de sua comunhão com Deus, de suas fraquezas, etc. É também na Revisão de Vida que ele pode expor
como tem sido sua vida na Igreja, sua relação com os irmãos, suas dificuldades e seus projetos. A cada
fase de crescimento, o membro é estimulado a agendar uma Revisão de Vida.
Para nós, da IGREJA DA CONQUISTA, essa relação entre Igreja e Pastor é essencial para os resultados
que esperamos alcançar. Nenhum membro deve permanecer distante de seu pastor, seja em que
situação for. Nós PRIORIZAMOS esse contato; sempre.
Apoio social
Nosso trabalho começa DENTRO DA IGREJA. É obvio que a assistência social deve ser estendido a todos
os que precisam, mas nossa prioridade são os membros da igreja menos favorecidos e seus familiares.
Quando possível, apoiamos também pessoas carentes fora da igreja e instituições sociais confiáveis.
Um relacionamento de muito amor
Sabemos o quanto é difícil gerenciar uma Igreja com muitas cabeças, cada uma com tendência a
pensar de forma diferente. Mas ao longo dessas três décadas e meia de IGREJA DA CONQUISTA, nós
temos um enorme orgulho de dizer que somos uma igreja que aprendeu a amar de verdade. Existem
problemas? Graças a Deus, poucos, mas existem. Existem pessoas difíceis de lidar? Sim, existem; aqui
é o lugar onde elas são amadas e tratadas. Mas tão logo as pessoas chegam à nossa igreja, percebem
o quanto nos amamos e nos respeitamos. Fazemos questão de construir um ambiente muito gostoso,
com relacionamentos saudáveis e apropriado para o mover do Espírito Santo.
Ensino bíblico
Além dos Cursos que não ministrados presencialmente em nossas igrejas, nós temos os cursos e
treinamentos ONLINE, oferecidos gratuitamente no site da igreja. O TREINAMENTO APOSTÓLICO é um
sistema de ensino planejado, com diversos níveis progressivos, que visam o ensino metodológico das
Escrituras.
Resumindo
A IGREJA DA CONQUISTA é um bom lugar para você e sua família crescerem na fé e servirem ao Senhor.
Nossa visão é ENSINAR, TREINAR, CAPACITAR e, no momento certo, ENVIAR para a Obra do Reino. A
ideia é fazer com que, no menor tempo possível, você esteja “servindo ao Senhor”, seja como for,
dependendo de seu chamado e habilidades.
Em nossa igreja nós procuramos oferecer todo suporte que o membro precisa ter, especialmente em
tempos difíceis. Entendemos que a Igreja é um lugar onde as pessoas precisam se sentir apoiadas e
fortalecidas para, então, enfrentarem suas batalhas.
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IGREJA DA CONQUISTA - CURSO DE MEMBRO
Lição 04 – O que esperamos de você?
Como já vimos, a relação de Igreja e Membro deve ser vista como uma PARCERIA (uma aliança). Se de
um lado a Igreja tem suas responsabilidades e obrigações, do outro, o membro precisa saber que ele
também tem suas responsabilidades com Deus e com a Igreja. É exatamente o que esperamos de você.
Eis algumas das suas responsabilidades como membro da Igreja de Cristo:
1. PRIORIZAR O REINO DE DEUS
Jesus disse que nós devemos “buscar em PRIMEIRO LUGAR o seu Reino e sua justiça; as outras coisas
nos seriam acrescentadas” (Mateus 6:33). Isso significa que o Reino de Deus deve ocupar o primeiro
lugar em nossa lista de prioridades. Um grave erro é colocarmos as coisas do Reino como algo
“paralelo”, que a gente respeita, mas não é a prioridade. Isso nos traz consequências horríveis.
2. INVESTIR NA SUA VIDA COM DEUS
Vivemos dias tremendamente agitados. Nossa agenda normalmente está cheia o tempo todo e,
quando relaxamos um pouquinho, quase sempre estamos em frente à TV ou com o celular nas mãos.
O verdadeiro discípulo de Jesus, que prioriza as coisas de Deus, encontrará tempo diariamente para
investir no espiritual. Orar diariamente, sentir a presença do Senhor, ler e estudar a Palavra. São
pequenas coisas que fazemos, mas de uma relevância tremenda.
Além disso, é importante separar tempo para SERVIR ao Senhor; fazer algo em função do Reino. Quais
são os seus talentos? O próprio Deus espera que você arrume tempo para, de alguma forma, servir
aos Seus propósitos (Romanos 14:8).
3. PARTICIPAR DOS CULTOS DOMINICAIS
Uma boa parte dos membros da Igreja tem uma vida bastante agitada, cheia de compromissos e nem
sempre consegue participar ativamente das atividades da igreja durante a semana. Mas DOMINGO é
essencial que o membro priorize estar nos cultos, exceto em situações muito especiais (serviço,
doença, etc). Além disso, todo 2º domingo do mês nós temos a CEIA DO SENHOR, que é imprescindível
a todo cristão (uma das Ordenanças de Cristo). É fundamental que o membro participe dos cultos
(Hebreus 10:25).
4. TER UM BOM TESTEMUNHO DE VIDA CRISTÃ
É obrigação de todo verdadeiro cristão viver de forma digna do Evangelho de Jesus. Dar bom
testemunho e não envergonhar a Cristo, além de ser coerente e justo com Deus e com a Igreja, pode
ser a melhor forma de evangelizar nossos familiares e amigos (Filipenses 1:27). Um cristão jamais deve
se tornar “pedra de tropeço” para outros, por causa do seu mau testemunho de vida (Mateus 13:41).
5. SER OBEDIENTE E RESPEITAR SUAS LIDERANÇAS
Em nosso Ministério, a relação Pastor e Membro é extremamente valorizada. Entendemos que o
inimigo tem trabalhado muitíssimo para destruir essa aliança, trazendo confusão e apostasia para a
Igreja. Ensinamos aos nossos pastores a amar, respeitar e valorizar os membros da Igreja, mas é

8

igualmente importante que os membros amem, respeitem e valorizem suas lideranças (Hebreus
13:17).
6. SER FIEL DIZIMISTA DO SENHOR
A Bíblia ensina que o Dízimo É DO SENHOR e explica a razão disso: “para que haja mantimento em
minha casa”. E há promessas de bênçãos para os fiéis dizimistas do Senhor (Mateus 3:10-12). Na
IGREJA DA CONQUISTA todos somos DIZIMISTAS, desde os bispos, pastores, até o membro mais
recente da igreja; até as crianças são ensinadas a consagrar o dízimo do Senhor. Para nós, a lealdade
no Dízimo é uma demonstração de temor a Deus, obediência, amor pela Causa de Cristo e fé. Como
IGREJA, recebemos de Deus a missão de SUSTENTAR a Obra do Reino. A Bíblia diz que nós devemos
“subir o monte, cortar a madeira e trazer para a edificação da casa do Senhor” (Ageu 1:8).
7. MANTER COMUNHÃO COM OS IRMÃOS
Uma das grandes alegrias do cristão é estar com seus irmãos em Cristo. Viver em comunidade, ao lado
de pessoas com a mesma visão e o mesmo amor por Jesus, é extremamente importante. É muito bom
criar nossos filhos na Igreja, desenvolver amizades que nos edificam e nos ajudam a crescer na fé.
Como membro, você deve buscar essa proximidade com os irmãos, nos cultos, nos eventos da igreja,
nas redes sociais, etc. (Salmos 133).

Resumindo
Não esperamos que um membro seja perfeito; nem o próprio Deus tem essa expectativa, pois sabe
que somos falhos e, em algum momento, vamos vacilar e cometer erros. O que se espera de um
membro que se tornou DISCÍPULO de Cristo, é que ele tenha SEDE de crescer na fé e de cumprir o
propósito do Senhor, para o qual ele foi chamado. É importante que o membro conheça as implicações
de fazer parte do Reino; sua identidade espiritual, suas responsabilidades, sua missão.
É também imprescindível que o membro CAMINHE JUNTO COM A IGREJA e com SUAS LIDERANÇAS.
Dificilmente ele conseguirá crescer e servir ao Senhor, se não estiver INSERIDO na Igreja, caminhando
ao lado dos seus líderes, entendendo a visão e aproveitando as oportunidades para fazer algo
relevante em prol do Reino de Deus. NÃO QUEREMOS FICAR DE FORA dos grandes projetos do Senhor.

__________________________________________________________________________________

Assim, concluímos o CURSO DE MEMBROS. Cremos que nosso objetivo foi alcançado e você já pode
ser recebido como membro da IGREJA DE CRISTO e, também, da IGREJA DA CONQUISTA.
PRÓXIMOS PASSOS
Converse com seu Pastor. Se você ainda não foi batizado nas águas, ele irá agendar a data do seu
batismo. Além disso, você será APRESENTADO à Igreja, como novo membro, e recebido na
congregação.

SEJA BEM-VINDO; VOCÊ É UM DOS NOSSOS!
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