
Nome do Ministério: __________________________________________

Endereço: ________________________________________________________________________

Nome do Contato:_____________________________________ Telefone:_____________________

Eu declaro que
□ O Ministério e a sua liderança acreditem em todos as 28 doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia

□ O foco principal do Ministério é em ganhar almas para Cristo

□ O Ministério não se encontre ligados formalmente ou na prática com as pessoas e instituições que 
estão, na atualidade, trabalhando em oposição à igreja.

□ O Ministério não aceite fundos proveniente dos dízimos.

□ O Ministério não aceite fundos indevidos ou ilegais.

□ O Ministério tem em sua mesa diretiva, assembleia ou grupo que tomam decisões finais, por menos 
2 indivíduos que representam a Igreja Adventista do Sétimo Dia organizada. Caso se trata de um 
Ministério familar sem essa estrutura, o Pastor local serve como conselheiro.

□ Todos os integrantes do Ministério que pretendem permanecer mais de 6 meses na instituição, sejam
membros regulares da Igreja local.

□ Os trabalhos projetados e executados pelo Ministério sejam feitos em comum acordo com a 
Administração do Campo que receber tais projetos.

□ A missão e os projetos evangelísticos do Ministério são direcionado em primeiro lugar para não 
Adventistas, ou na capacitação do membros da Igreja para cumprir essa missão.

□ Os líderes do Ministério são cuidadosos no uso de terminologia Adventista, bem como no uso das 
citações do Espirito de Profecia, usando eles no contexto adequado.

□ O Ministério é organizado e seguindo os padrões da legislação do país.

□ O Ministério têm cuidado especial à utilização de mão de obra voluntário, evitando assim ações 
trabalhistas.

□ O resultado do trabalho do Ministério é encorajar o crescimento, unidade e harmonia das Igrejas 
Adventistas do Sétimo Dia locais.

□ Os líderes e integrantes do Ministério estão zelando no viver e na prática um exemplo que possa 
inspirar outros a ser imitados.

Assinatura

A comissão da Igreja Adventista do Sétimo Dia do ______________________________________ 
declara que a declaração acima é verdadeiro e que o Ministério trabalhe em harmonia com a Igreja local
e a sua administração.

Data Assinatura


