Roberto N. Amorim
O QUE SIGNIFNICA PERTENCER A
COMUNIDADE I.C.E.S.O
1. NOSSA BASE BÍBLICA

Esboço - Manhã

8. NOSSAS CONVICÇÕES
· A BÍBLIA É NOSSA FONTE DE
AUTORIDADE
Atos 2.42 - “ Perseveravam na Palavra...”

Mateus 22.37-39 - Mateus 28.19,20

2. NOSS0 _MODELO DE IGREJA
Atos 2. 42-47

3. NOSSA VISÃO
Transformar pessoas em discípulos de Jesus.
Mateus 28.19,20 - “Ide, portanto, fazei discípulos de
todas as nações,

4. NOSSA MISSÃO
Trazer pessoas para Jesus e torná-las membros de
sua família, desenvolver nelas maturidade de acordo
com a semelhança de Cristo e equipá-las para seus
ministérios na igreja e para a missão de suas vidas no
mundo, a fim de magnificar o nome de Deus.

5. NOSSOS VALORES
Ser uma igreja, informal e acolhedora, que
proporciona um a vida plena e com propósitos, que
prioriza Deus, o ensino e pregação da Palavra de
Deus, pessoas, que busca a excelência em suas ações
e celebrações, que gera discípulos comprometidos
com o evangelho de Jesus Cristo, coerentes no falar e
agir, dentro de um ambiente de transparência e
amor.

6. NOSSO NORTE
·

EVANGELIZAR... EDIFICAR

7. NOSSO RESUMO
Queremos ser uma igreja que AMA DEUS e AS
PESSOAS.
Queremos ser uma igreja que EDIFICA, EQUIPA,
EVANGELIZA

· O SARCEDÓCIO DE CADA CRENTE
1 Pedro 2:9 - “Mas vós sois geração eleita,
sacerdócio real (...) povo adquirido, para que
anuncieis as grandezas daquele que vos
chamou das trevas para sua maravilhosa luz”...

· CONTRIBUIÇÃO
2 Coríntios 9.7 - “Cada um contribua segundo
tiver proposto no coração, não por tristeza ou
por necessidade, porque Deus ama a quem dá
com alegria.”

· O BATISMO
Colosensses 2:12. - “Tendo sido sepultados
com Ele no batismo, no qual também fostes
ressuscitados”

· A VIDA DIRIGIDA PELO O ESPIRITO
SANTO.
João 15:5 - “Eu sou a videira; vos sois as
varas. Quem permanece em mim e eu nele,
essa dá muito fruto; porque sem mim nada
podeis fazer”.

·
PARTICIPAR DE UM PEQUENO
GRUPO
Atos 2.46 - “ Diariamente perseveravam
unânimes no templo, partiam pão de casa em
casa...”

· O FALAR DE JESUS AOS OUTROS
1Pedro 3:15 - “... e estais sempre preparados
para responder com mansidão e temor a
todo aquele que vos pedir a razão da
esperança que há em vos”
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