AUTORIZAÇÕES E ASSINATURAS METANOIA
Agência Missionária da COBIM

Comprometimento com a equipe
As equipes METANOIA são dinâmicas. Os membros da equipe devem ser capazes
de experimentar a diversidade do Corpo mundial de Cristo, expandir sua visão e participar
de um ministério frutífero que tem um impacto duradouro. Para que isso ocorra,
precisamos concordar
ncordar sobre como agiremos - nossas atitudes e expectativas.
Por favor, leia e assine o seguinte “comprometimento com a equipe”:
1. Crescimento Espiritual - Estarei aberto para aprender de Deus em todas as situações,
porque eu acredito que crescer indivi
individualmente
dualmente é essencial para crescer como equipe.
2. Trabalho em equipe - Eu me comprometo a ser um membro da equipe unido. Estou
disposto a sacrificar minha própria agenda e luxos pessoais para o bem da equipe. Eu me
comprometo a resolver todos os conflitos de acordo com os princípios bíblicos. Isso
envolve a oração como o primeiro passo, o confronto pessoal no amor como o próximo
passo, e o conselho de um terceiro, (um dos líderes da equipe), como um terceiro e último
recurso de acordo com Mateus 18: 15
15-17.
3. Atitude Positiva - Eu me comprometo a incentivar meus companheiros de equipe. Eu
vou abster-me
me de reclamar. Prometo ter uma atitude flexível. Eu virei com uma mente
aberta e planejo crescer através das situações difíceis.
4. Ministério e Oportunidades de Trabalho - Vou procurar ser um exemplo do amor de
Cristo às pessoas que encontraremos durante toda a nossa viagem. Estou disposto a ser
um servo e me disponibilizar em qualquer tipo de empreendimento, conforme necessário.
5. Saúde e Risco Pessoal - Comprometo-me
me a assumir toda a responsabilidade pela
minha própria saúde durante toda esta experiência missionária e vou me preparar
espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Eu me responsabilizo pela minha própria
segurança pessoal e saúde.
6. Reconheço que sou um convidado da igreja local. Portanto, eu me conduzirei de uma
maneira que honra nossa anfitriã.
7. Eu também reconheço que o cristianismo é vivido de formas diferente em todo o mundo
e como convidado eu vou cooperar com o cristianismo como é vivido na cultura anfitriã.
8. Oração: Eu me comprometo a pedir orações para o projeto Metanóia na igreja, família e
amigos.
Nome Completo: _______________________________________________________
Data: ____/____/___
Assinatura: ________________________________
_______________________________________________________
_______________________

RECOMENDAÇÃO DO(A) PASTOR(A)
Eu, Pr.(ª) _______________________________________________________________
recomendo __________________________________________________________, que
é membro de nossa igreja há _____ anos, em plena comunhão e possui bom testemunho
no Senhor; a participar do Metanóia - Projeto Missionário de Férias, de 08 a 28 de Janeiro
de 2023.

Data: ____/_____/_____
Assinatura:___________________________________

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM PARA MAIORES DE 18 ANOS

Eu, ____________________________________________________________________,
autorizo o uso de minha imagem, a título gratuito, em fotos, vídeos, filmes, banners e/ou
cartazes, folders, homepage, redes sociais, sem finalidade comercial, para ser utilizada
nas divulgações do Metanoia – Projeto Missionário de Férias, sem que nada haja a ser
reclamado a título de direitos conexos à imagem ou a qualquer outro.
Data: ___/____/_______
Assinatura: _____________________________________

AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL
Eu,_____________________________________________________________________,
responsável por _________________________________________________________,
autorizo sua participação no Metanóia - Projeto Missionário de Férias, de 08 a 28 de
Janeiro de 2023, isentando o Projeto Metanóia, Igrejas parceiras, seus coordenadores e
suas respectivas diretorias
as de quaisquer responsabilidades em caso de qualquer incidente
ou acidente que possa ocorrer durante o Projeto.
Data: ___/____/_______
Assinatura: _____________________________________

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM PARA MENOR DE 18 ANOS.
Eu_____________________________________________________________________,
responsável por _________________________________________________________,
autorizo o uso da imagem do menor sob minha responsabilidade, a título gratuito, em
fotos, vídeos, filmes, banners
anners e/ou cartazes, folders, homepage, redes sociais, sem
finalidade comercial, para ser utilizada nas divulgações do Metanoia – Projeto Missionário
de Férias, sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem ou a
qualquer outro.

Data: ___/____/_______
Assinatura: _____________________________________

