
   TEMPLO BATISTA BÍBLICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

Av. São João, 2000 - Jd. Esplanada – 12242-840 - São José dos Campos - SP 

 
 

PACTO DE MEMBRESIA 
 

Crendo que fui trazido pela graça divina ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo, na 
redenção de minha vida a Ele; tendo sido batizado para testemunhar publicamente em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo; e tendo sido inserido no Corpo de Cristo, que é a Sua 
igreja; firmo o presente compromisso com esta igreja local, como símbolo de minha sujeição 
a Deus, assinando este Pacto de Membresia.   
 
 
1. Comprometo-me a servir fisicamente à Igreja:  
  a. Frequentando com assiduidade os cultos dominicais; 
  b. Frequentando e apoiando as atividades regulares da igreja; 
  c. Contribuindo voluntariamente com dízimos e ofertas; 
  d. Dedicando meu tempo e recursos para promover os ministérios; 
  e. Participando dos ministérios efetivos da igreja.  
 
2. Comprometo-me a servir espiritualmente à igreja:  
  a. Dando bom testemunho de fé diante dos irmãos; 
  b. Amando cordialmente aos irmãos; 
  c. Promovendo a comunhão, a paz e o perdão; 
  d. Ajudando, admoestando e encorajando os irmãos à fé;  
  e. Promovendo a unidade e nunca a divisão.  
 
3. Comprometo-me a representar a igreja: 
  a. Dando bom testemunho de fé diante dos de fora;  

b. Vivendo de forma moral e sadia, de acordo com o padrão de conduta cristã 
descrito no Regimento Interno; 

  c.  Propagando verdades, de acordo com a Confissão de Fé; 
  d. Zelando pelo bom nome e testemunho público da Igreja.  
 
4. Comprometo-me a sujeitar-me à igreja: 
  a. Acatando as decisões apresentadas em assembleia; 

b. Respeitando as decisões e orientações do Conselho, Administração, Colegiado 
Pastoral, assim como os líderes ministeriais; 
c. Respeitando e acatando os documentos da igreja: Estatuto, Regimento Interno e 
Confissão de Fé; 
d. Submetendo-me e aceitando a Disciplina Eclesiástica, quando necessária, prevista 
no Estatuto em seu Artigo 8º e de acordo com o Regimento Interno - Capítulo VII.  

 
Por concordar com os termos acima, eu ______________________________________, 
portador do RG número: _____________________, assino o presente Pacto de Membresia.  
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do novo membro 

 
 
São José dos Campos ______ de _______________ de 20___.  
 


