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Formulário para definir perfil da igreja

A tabulação pode servir de reflexão para a igreja e para o pastor indicado.

Das três opções, escolha a que melhor se aplica à igreja.

1   Quanto à doutrina...

a.  Somos fiéis à Declaração Doutrinária da CBB.

b.  Aceitamos a Declaração com flexibilidade.

c.  Fazemos restrições à Declaração.

2   Quanto à missões...

a.  Cooperamos como a média das igrejas.

b.  Priorizamos missões locais.

c.  Realizamos campanhas missionárias com grande entusiasmo.

3   Quanto ao púlpito...

a.  Somos exigentes, valorizando um sermão bem preparado.

b.  Somos como a média das igrejas.

c.  Achamos que sermão é tão importante quanto as demais

partes do culto.

4   Quanto ao estilo de culto...

a.  Amamos a boa música, em diferentes estilos.

b.  Preferimos usar apenas os hinos tradicionais.

c.  Raramente cantamos hinos do Cantor Cristão.

5   Quanto ao relacionamento com o pastor...

a.  Somos conhecidos como uma igreja que sabe amar seus pastores.

b.  Entendemos que o pastor é um profissional e tem deveres e direitos.

c.  Boa parte da igreja acha que podemos ficar sem pastor.



6   Quanto ao envolvimento dos membros com os ministérios...

a.  Dificilmente os membros se envolvem.

b.  Grande parte da igreja se envolve de verdade.

c.  Achamos mais inteligente investir na contratação de pessoal.

7   Quanto à obra social...

a.  O ministério prioritário da igreja é ganhar almas para Jesus.

b.  Na prática, enfatizamos o ministério integral.

c.  Somos como a média das igrejas.

8   Quanto à administração eclesiástica...

a.  Temos todas as organizações funcionando.

b.  Somos como a média das igrejas.

c.  Funcionamos com outros modelos eclesiásticos.

9    Quanto às mudanças...

a.  Somos resistentes a mudanças de natureza metodológica ou estrutural.

b.  O que queremos é que as coisas funcionem bem.

c.  Somos como a maioria das igrejas.

10  Quanto à vida devocional...

a.  Nossos cultos de oração são bem frequentados.

b.  Menos de 30 por cento dos membros são dizimistas.

c.  Somos como a maioria das igrejas.

11  Quanto aos relacionamentos...

a.  Desperdiçamos muita energia com questões relacionais.

b.  Somos uma família que se ama.

c.  Somos com a maioria das igrejas.



12  Quanto à expansão missionária...

a.  Temos plantado novas igrejas nos últimos anos.

b.  Nossa prioridade é a nossa construção.

c.  Somos como a maioria das igrejas.

13  Quanto ao nível sócio-cultural...

a.  Grande parte dos membros de nossa igreja tem curso universitário

b.  Somos uma igreja com um padrão geral de segundo grau.

c.  Há muitos analfabetos e primários em nossa membresia.


