PROCESSO DE ACOLHIMENTO

IGREJA

NÃO MEMBRO
(Batizado)

NÃO MEMBRO
(Não Batizado)

MEMBRO

CARTÃO CONEXÃO

CARTÃO CONEXÃO

Este cartão tem por objetivo conhecer o visitante ou
congregado, seja ele batizado ou não e, assim,
introduzi-lo no processo de acolhimento,
acompanhá-lo e ajudá-lo em suas necessidades.

Este cartão tem por objetivo conhecer o visitante ou
congregado, seja ele batizado ou não e, assim,
introduzi-lo no processo de acolhimento,
acompanhá-lo e ajudá-lo em suas necessidades.

ENCONTRO EVANGELÍSTICO

CLASSE NOVOS MEMBROS

É a apresentação do plano de salvação para os
não batizados, com o objetivo de cumprir o ide,
compartilhando a mensagem da vida, morte e
ressurreição de Cristo em todo o tempo e a
todas as pessoas.

Esta classe é destinada a batizados, vindos de outra igreja
evangélica, que têm interesse em conhecer a IBAM, com o
fim de tornar-se membro. Esta classe apresenta a visão
bíblico-doutrinária, além da visão missionária da igreja.

DISCIPULADO I
DISCIPULADO II

Tem por objetivo proporcionar ao recém-convertido,
que tomou uma decisão por Cristo, conhecer os
fundamentos da fé cristã, juntamente com outros na
mesma condição. É realizada uma série de encontros
em pequenos grupos, com o objetivo de integrá-lo à
igreja, bem como acompanhá-lo no processo de
acolhimento e desenvolvimento do caráter cristão.

Tem por objetivo proporcionar ao batizado, vindo de
outra igreja evangélica, que tem interesse em
tornar-se membro da IBAM, o estabelecimento de
vínculo. É realizada uma série de encontros em
pequenos grupos, com o objetivo de integrá-lo à igreja,
bem como acompanhá-lo no processo de acolhimento.

CLASSE DE BATISMO
Esta classe é destinada aos recém-convertidos, que
firmaram uma decisão por Cristo. Tem por objetivo
apresentar as razões da fé cristã, para que o
recém-convertido cumpra a ordenança bíblica,
testemunhando perante a igreja e a sociedade,
compreendendo todas as implicações para uma vida
enquanto seguidor de Cristo.

ENTREVISTA
Tem por objetivo conhecer pessoalmente o candidato a
membro da IBAM, verificando seu aproveitamento no
processo de acolhimento e suas necessidades pessoais.

PROFISSÃO DE FÉ
Tem por objetivo o testemunho público da crença em
Jesus Cristo como Senhor e Salvador, bem como
expressar publicamente o desejo de batizar-se.

ASSEMBLÉIA
Tem por objetivo oficializar o recebimento do
membro, bem como apresentá-lo à igreja.

BATISMO
Tem por objetivo cumprir a ordenança bíblica que
expressa a pública profissão de fé em Jesus Cristo.

MINISTÉRIOS

PEQUENO GRUPO

PEQUENO GRUPO

MINISTÉRIOS
Várias frentes de trabalho voluntário através
das quais pessoas podem usar seus dons e
MINISTÉRIOS
talentos
para servir a Deus e as pessoas.

Ferramenta estratégica advinda do Antigo
Testamento, com o objetivo de dinamizar e permitir
um pastoreio mais eficaz junto aos membros.
É formado por Redes, Grupos de Amigos e Grupos
Familiares, cujos líderes se reúnem com o grupo,
realizando estudos bíblicos, momentos de
comunhão e oração. Esses grupos também
priorizam o relacionamento saudável e pessoal
entre os numerosos membros da igreja.

Salvação

Crescimento

Serviço

Comunhão

Mordomia

