
 

  

Pacto dos Membros 
 

Tendo sido trazidos pela graça de Deus1 ao arrependimento e à  fé no Senhor Jesus Cristo2 para 
nos entregarmos a ele, e tendo sido batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo3 ao 

professarmos nossa fé, nós agora, confiando na graciosa ajuda dele, solene e alegremente 
renovamos nosso pacto uns com os outros.4 

 
Nós trabalharemos e oraremos para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.5 

 

Nós andaremos juntos em amor fraternal6, exercitando atenção e cuidado afetuoso uns com os 

outros, encorajando e exortando uns aos outros fielmente conforme exija a ocasião.7 

 

Nós não deixaremos de nos congregar8 nem deixaremos de orar9 por nós mesmos e pelos outros. 

 

Nós educaremos aqueles debaixo dos nossos cuidados na disciplina e na admoestação do Senhor e, 

através de um exemplo10 puro e amoroso, buscaremos a salvação11 da nossa família e amigos.12 

 

Nós nos alegraremos com a alegria de cada um e nos esforçaremos para levar as cargas e tristezas 

uns dos outros com gentileza e misericórdia.13 

 

Nós buscaremos, com a ajuda do Senhor, viver de maneira digna do evangelho no mundo, negando 

a impiedade e as paixões mundanas, lembrando que fomos sepultados com Cristo no batismo e 

ressuscitados para andar em novidade de vida.14 

 

Nós trabalharemos para a continuidade de um ministério evangélico fiel15 nesta igreja, à medida 

que apoiamos os cultos, as ordenanças, a disciplina e as doutrinas da igreja. 

 

Nós contribuiremos alegre e regularmente para o sustento do ministério, as despesas da igreja, o 

auxílio aos pobres e a proclamação do evangelho em todas as nações.16 
 

Nós nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade, nos unir a uma outra igreja de mesma 

fé e ordem, onde possamos observar os princípios da Palavra de Deus e o espírito deste pacto.17 

 

A graça do Senhor Jesus Cristo, 
o amor de Deus, 

e a comunhão do Espírito Santo 
estejam com todos nós. 

Amém!18 
 
 
 

 
1 Efésios 1:4-8  
2 Marcos 1:14-15; Atos 20:21 
3 Mateus 28:19-20 
4 Efésios 2:11-18 
5 Efésios 4:3; João 17:20-21 
6 1 Pedro 1:22; Mateus 27:37-39; Colossenses 3:12-14 
7 Colossenses 1:28-29; 3:16; 1 Pedro 4:10-11; 1 

Tessalonicenses 5:14 
8 Hebreus 10:24-25; Atos 20:7 
9 1 Tessalonicenses 5:17; Tiago 5:16 

 

10 1 Pedro 2:9-12; 1 Tessalonicenses 1:7-8 
11 1 Timóteo 2:1-4; Marcos 16:15 
12 Efésios 6:2; Colossenses 4:5-6; 1 Pedro 3:15 
13 Romanos 12:15; Gálatas 6:2 
14 Romanos 6:1-4; Filipenses 1:27; Colossenses 3:1-10; 

Tiago 1:19-27 
15 Tito 1:9; Atos 2:42; 1 Timóteo 6:13-16 
16 1 Coríntios 16:1-4; Mateus 28:18-20 
17 1 Timóteo 6:3-5,11-12; 2 Timóteo 1:13-14; 3:14-15 
18 2 Coríntios 13:14 


