


INTRODUÇÃO

A Bíblia nos incentiva: “Nunca lhes falte o zelo, sejam

fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor.” (Rm 12:11).

Servir ao Senhor não é algo que deva ser feito por

obrigação, mas uma atitude que revela o nosso amor

(zelo) pelas coisas de Deus. Assim, este ano, nossa Igreja

decidiu que, a partir de agora, cada membro, conforme o

seu dom, deve se autoindicar (se dispor) para servir.



INTRODUÇÃO

Em Romanos 12.4-6, a Bíblia afirma que cada cristão tem

um dom diferente do outro, e que cada um de nós deve

exercê-lo com confiança para que o corpo (igreja) de

Cristo, onde estamos todos ligados, cresça e se fortaleça.

Cada dom espiritual é dado por Deus, conforme a

vontade do Espírito Santo (1 Co 12.11), para que sirvamos

nas áreas específicas de acordo com o nosso dom.



INTRODUÇÃO

Portanto, não tenha medo! Procure servir nas áreas em

que você se sente feliz em contribuir ou que lhe atraia o

interesse. Se já tem servido em alguma área, busque a

opinião das pessoas sobre como avaliam o seu trabalho.

Sua humildade irá ajudar você a saber se está na área

certa, conforme o dom que você recebeu de Deus. Se

nunca serviu em nenhuma área, ore e desafie-se!



INTRODUÇÃO

Nas próximas páginas, iremos apresentar resumidamente

cada área de serviço de nossa Igreja. Precisamos eleger

líderes ou representantes para cada uma delas, e oramos

para que Deus toque o seu coração a fim de que você se

candidate em alguma área onde possa voluntariamente

servir com o seu dom e talento. Dê o seu nome à

Comissão Escrutinadora até o dia 20/11.



MEMBROS DA COMISSÃO ESCRUTINADORA

❖ DIÁC. PAULO ARNALDO – (15) 99785-8427

❖ DIÁC. DIONÍSIO SANTANA – (11) 99633-7925

❖ EDUARDO BRITO JR. – (15) 98805-1761

❖ GESIMARA ASSEITUNO – (15) 99826-2408

❖ MARCELAINE SOUZA – (11) 95311-5566

❖ SIMONE ASSEITUNO – (15) 99163-5797

❖ VANDERSON SAMPAIO – (15) 99790-1827



QUEM ESTÁ APTO A SE CANDIDATAR?

O membro maior de 18 anos, que tem buscado se

harmonizar aos princípios cristãos declarados em

1 Timóteo 3.1-7 (para ler, TOQUE AQUI), e que estiver de

acordo e disposto a viver em conformidade com os

deveres contidos no Artigo 9º do nosso Estatuto Social

(para acessar o Estatuto na versão digital, TOQUE AQUI).

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1tm/3?q=D%C3%A1+dons+a+cada+um+como+quer
https://www.ibacen.org.br/_files/ugd/cb861e_49d0404330bc4de2bb43ee3aebbf6d13.pdf


SE FICAR ALGUMA ÁREA SEM INDICAÇÃO?

Conforme as Normas de Eleição, “Após o período de

autoindicação, o Pastor Titular junto com a comissão

escrutinadora, poderá convidar qualquer membro que

desejar para os cargos em vacância, com base na

observação dos dons espirituais e na sua experiência

com os membros, a fim de que concorram à eleição”.



CONHEÇA AS 
NOSSAS ÁREAS 
DE TRABALHO!
IGREJA BATISTA CENTRAL DE SOROCABA



DIRETORIA ESTATUTÁRIA



DIRETORIA ESTATUTÁRIA

A diretoria de uma Igreja é o órgão encarregado de

organizar, planejar e orientar a aplicação dos recursos da

mesma. Ela também é quem representa legalmente a

Igreja perante a Sociedade Civil e o Poder Público. Em

nossa Igreja, é composta de Presidente, 1º e 2º Vice-

presidentes, 1º e 2º Secretários e 1º, 2º e 3º Tesoureiros.

Veja o que faz cada um deles, no Estatuto (Artigo 19).



SOBRE O CARGO DE PRESIDENTE

Normalmente, o cargo de Presidente é exercido pelo

Pastor Titular da Igreja, salvo se ele declinar (Artigo 18).

Por isso, o único cargo da diretoria que não está

disponível é o de Presidente, que atualmente é ocupado

pelo nosso Pastor.



CAF – ANÁLISE FISCAL



COMISSÃO DE ANÁLISE FISCAL (CAF)

Antigamente chamada “Conselho Fiscal” (nome alterado

pelo novo Estatuto), a CAF é formada por 5 (cinco)

membros, e o seu propósito é vistoriar os documentos

fiscais da Igreja (notas, contratos, relatórios etc.), dando o

aval ou fazendo apontamentos à administração para que

tudo esteja em ordem. Veja qual é o trabalho desta

comissão no Estatuto (Artigo 27).



MINISTÉRIOS



O QUE SÃO “MINISTÉRIOS”?

O princípio do nosso trabalho cristão é expresso por

Jesus: “...quem quiser tornar-se importante entre vocês

deverá ser servo; e quem quiser ser o primeiro deverá ser

escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do homem

veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em

resgate por muitos” [Marcos 10:43-45, NVI].



O QUE SÃO “MINISTÉRIOS”?

Apesar da concepção errada que fazemos, “ministro” não

é um cargo de alto poder, mas significa “servo”. A

expressão grega para ministro é diáconos (II Coríntios

3.3,6,7), e está relacionada à ideia de “alguém que serve

às mesas”, conforme a necessidade. Um ministro,

portanto, é um servo que, atento às necessidades, se

propõe a ajudar, conforme o dom que recebeu de Deus.



O QUE SÃO “MINISTÉRIOS”?

Portanto, assim como existem diferentes dons (1 Co 12.4),

para cada servo ou ministro há um tipo diferente de

serviço ou ministério (1 Co 12.5). Por isso, nossa Igreja

está organizada em diferentes áreas de serviço às quais

também chamamos de Ministérios, os quais veremos a

seguir, e para os quais você também pode se candidatar.



MINISTÉRIO DE ORAÇÃO

Tem como objetivo formar um grupo de intercessores

pela Igreja e seus participantes, além de ajudar a

despertar a consciência de nossa total dependência de

Deus, através da organização de salas de oração,

campanhas de oração, vigílias, visitas aos enfermos e

pessoas que precisam de libertação espiritual.



MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ

Tem o propósito de planejar, desenvolver e estruturar a

área de ensino bíblico da Igreja, com foco na formação de

discípulos de Cristo, a fim de que estejam preparados

para servir nas mais diferentes áreas.



MINISTÉRIO DE MISSÕES

Tem como objetivos planejar e promover estratégias com

foco na evangelização e abertura de novos campus,

auxiliar na integração de pessoas, analisar pedidos de

parcerias missionárias ou de formação de obreiros,

promover companhas informativas sobre o trabalho

missionário, organizar viagens de apoio missionário etc.



MINISTÉRIO RECOMEÇAR

Tem o objetivo de criar um ambiente onde pessoas surdas

possam expressar-se, sentir-se acolhidas, compreender e

praticar o Evangelho, a fim de que venham a se tornar

discípulos de Jesus que ajudem a salvar outros surdos.



MINISTÉRIO DE CRIANÇAS

Alguém disse: “Quem salva uma criança, salva uma

geração inteira”. Por isso, entendemos que o trabalho

com crianças está entre os mais importantes da Igreja.

Alcançar crianças e ajudá-las a entender quem são, de

onde vêm, qual o seu lugar no mundo, para quem devem

viver e para onde vão, é o trabalho deste ministério.



MINISTÉRIO DE HOMENS

Tem como propósito criar um ambiente descontraído

onde os homens possam compreender e desenvolver

suas responsabilidades como líderes espirituais de sua

família, como maridos, pais e filhos, e seus papeis na

sociedade, como empreendedores do Reino de Deus,

além de cuidado físico, emocional e espiritual.



MINISTÉRIO DE MULHERES

Tem como propósito promover um ambiente onde as

mulheres recebam auxílio e orientação no âmbito

espiritual, emocional, físico, familiar, profissional, e para

que possam ajudar outras mulheres, exercendo seus

papéis no lar e no mundo como servas de Jesus.



MINISTÉRIO DA 3ª IDADE

Tem como objetivo planejar e desenvolver projetos para o

envolvimento de pessoas maiores de 65 anos, tais como:

encontros especiais, visitas a outros idosos, caminhadas

evangelísticas, prática artesanal, viagens etc.



MINISTÉRIO DE FAMÍLIA

Prestar aconselhamento conjugal, orientar sobre a

educação de filhos e a administração financeira do lar,

através de encontros e programas especiais, são alguns

dos objetivos deste ministério.



MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO

Tem como objetivo receber, acolher, interceder e fazer de

tudo o que estiver ao alcance para integrar pessoas

novas-convertidas, visitantes ou vindas de outras igrejas,

ao convívio de nossa comunidade cristã.



MINISTÉRIO DE CELEBRAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO

Este ministério é liderado pela Ministra de Adoração. Ele

envolve as áreas de culto, teatro, multimídia, som,

iluminação, transmissão, foto e filmagem. Seja um

voluntário neste ministério! Fale com nossa ministra

Alessandra Matta.



MINISTÉRIO DE JUVENTUDE

Este ministério é liderado pelo Pastor de Juventude. Atua

com adolescentes e jovens, promovendo atividades

interativas com propósito evangelístico e de discipulado.

Para ajudar, procure pelo Pr. João Vitor!



MINISTÉRIO DE AÇÃO SOCIAL

Este ministério é liderado pelo grupo de diáconos da

Igreja, e tem o propósito de prestar auxílio e socorro

social aos que necessitam, tendo como prioridade os

membros da Igreja.



QUERO SERVIR!



EM QUE ÁREA POSSO SERVIR?

Você pode servir como membro da DIRETORIA:

1º Vice-presidente

2º Vice-presidente

1º Secretário(a)

2º Secretário(a)

1º Tesoureiro(a)

2º Tesoureiro(a)

3º Tesoureiro(a)



EM QUE ÁREA POSSO SERVIR?

Você pode servir como um dos membros que formam a

Comissão de Análise Fiscal (CAF). Precisamos de 5 (cinco)

membros nesta equipe.



EM QUE ÁREA POSSO SERVIR?

Você pode servir como líder de um dos MINISTÉRIOS:

• Oração

• Educação Cristã

• Missões

• Recomeçar (surdos)

• Crianças

• Homens

• Mulheres

• 3ª Idade

• Família

• Integração



COMO FAÇO PARA ME CANDIDATAR?

Se Deus está tocando o seu coração para servir em

Sua obra, procure um dos membros da Comissão

Escrutinadora (TOQUE AQUI), e informe o seu nome e a

área de interesse. Tenha certeza de que Deus irá ajudar

você! Esta é a sua promessa em Isaías 41.13: “Pois eu sou

o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe

diz: Não tema; eu o ajudarei.”


