COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTÃ DE IRAJÁ
Rua João Machado, 161 – Irajá | Rio de Janeiro / RJ | CEP: 21.361-490
Contatos: (21) 3391-2440 / 3013-1415
E-mail: iraja@comunidadeevangelicacrista.com.br

RECEPÇÃO DE MEMBROS POR BATISMO
OBS: A Comunidade Evangélica Cristã não celebra cerimônia religiosa de casamento entre pessoas do mesmo sexo.
POR FAVOR, PREENCHA AS RESPOSTAS COM LETRA DE FORMA OU BEM LEGÍVEL, ENTREGUE ESTE
DOCUMENTO JUNTAMENTE COM 01 FOTOGRAFIA 3X4.

Nome:

__________________________________________________________________________________

Nascimento:

_____ / _____ / _______

Endereço:

_________________________________________________________________________________________

Bairro:

________________________________________

CEP:

Tel.:

________________________________________

E-mail: _______________________________________

Profissão:

________________________________________

Estado Civil:

Estuda?

Sim (

) Não (

Grupo Familiar que freqüenta:

)

_______________________________________

________________________________

O que está cursando? __________________________________________________

__________________________

Setor:

_______________________________________

Área:

________________________________________

Discipulador(a): ________________________________

Obs.:

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

*** SABATINA ***
Por favor, responda resumidamente as perguntas abaixo:
1) Como foi sua experiência do Novo Nascimento?

2) Descreva como foi a sua reação em relação a esse presente maravilhoso que você recebeu de Deus, que é
a “Salvação e a Vida Eterna”; e para quantas pessoas você já falou dessa benção?

3) Segundo a Bíblia, que é Palavra de Deus, quem crê e for batizado é ... ?
_________________________________________________________________________
4) O que você entende sobre dízimos e ofertas?

5) O que é o batismo nas águas? Representa um símbolo de... ?

6) No seu entendimento o que é a vida eterna?

7) Na Bíblia, em Romanos 6:3-4, Nos é afirmado que somos sepultados com Cristo e ressuscitados com
Ele. Explique essa afirmação, segundo seu entendimento.

8) Em que área de sua vida, você tem visto melhoras e mudanças para melhor, desde que você aceitou
Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida?

9) Ser um verdadeiro cristão é aceitar pessoalmente a Cristo como Senhor e Salvador. Você poderia
explicar o que ser “Senhor” e o que é ser “Salvador”?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

10) O batismo salva?

11) Você pode descrever dentro de sua caminhada na vida cristã, onde você cresceu (em que área de sua
vida) espiritualmente?

12) Qual é a sua expectativa de vida cristã após a sua experiência do Batismo?

13) O que você tem visto dentro da grande Família de Deus (Igreja), que mais tem tocado o seu coração?

14) Como você tem enfrentado as dificuldades com as pessoas (familiares e amigos), que criticam sua
decisão de tornar-se um cristão?

15) Quais as formas que o Espírito Santo usa para falar com você? Qual foi a ultima vez que você ouviu a
voz do Senhor, e o que ele comunicou?

Rio de Janeiro, _______ de _______________ de 201___.

_____________________________________________________________
VISTO DO PASTOR

