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Escolhemos esse ano para ratificar a Visão, Missão e Valores da denominação, estamos 
empenhados em contribuir com toda a dedicação e amor para que sejamos uma igreja mais 
bíblica e relevante no mundo. 

Visão
Anunciar o evangelho de Jesus Cristo para todas as pessoas.

Missão
Discipular as pessoas através do ensino da palavra de Deus, apascentando-as segundo o 

exemplo deixado por Jesus Cristo.

Valores
Consideramos a Bíblia como inspirada por Deus, tendo-a como regra de fé e prática. 

de uma igreja bíblica e relevante
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O que pretendemos consolidar:

• Ratificar a importância de se fazer o discipulado segundo o exemplo de Jesus, tanto com os cristãos, 
com os novos cristãos e com os não cristãos. 

• Ressaltar a importância de se ter uma liturgia cristocêntrica, cuja as músicas, pregações e tudo 
quanto seja feito falem de Cristo e da obra redentora de Senhor. 

• Motivar a Igreja a sair para fora do templo, ou seja, ser sal da terra e luz do mundo, no Bairro, na 
Cidade, no Estado, na sociedade na qual está inserida. Estendendo as mãos para quem precisa, 
doando parte do seu tempo por amor a Cristo em favor do próximo. 

• Ratificar que cremos nos dons espirituais para os dias de hoje como demonstração e vivência de fé 
prática, que somos Pentecostais, que valorizamos e cremos na palavra e no poder de Deus. 

• Que valorizamos o conhecimento e a interpretação adequada da palavra de Deus, que nossas 
pregações e ensinos bíblicos levam em conta os significados dos termos no original (hebraico – 
grego), identificando corretamente o assunto tratado no texto bíblico, considerando o contexto 
histórico da época, bem como fazendo a adequada aplicação para os dias atuais. 

Que a nossa denominação preste sempre um bom serviço ao reino de Deus, que nossas vidas 
sejam cooperadoras com a palavra, com o Espírito Santo, tendo como prioridade a pregação das 
boas novas rendendo sempre glórias ao Senhor.
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POSIÇÃO E ATUAÇÃO BÍBLICA DAS MULHERES

a. O Senhor cria a mulher como auxiliadora, carne da mesma carne, ossos dos mesmos ossos do homem.

Gênesis 2.18 
Então o Senhor Deus declarou: “Não é bom que o homem esteja só; farei para ele alguém que o auxilie e 
lhe corresponda”.

Gênesis 2.23 
Disse então o homem: “Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne! Ela será chamada mulher, 
porque do homem foi tirada”.

b. A posição da mulher, não é inferior, ela não é um subproduto, não é escrava, mas está lado a lado do homem, para as 
casadas devendo se submeter ao esposo, bem como o esposo devendo se submeter a sua esposa.

Efésios 5.21
Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo.

c. As mulheres são cooperadoras na pregação do evangelho e obra de Cristo, no reino de Deus. No evangelismo, no 
discipulado, no avançar e consolidar do reino.

Filipenses 4
02 O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. 03 Sim, e peço a 
você, leal companheiro de jugo, que as ajude; pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho, com 
Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida.

Atos 18 
24 Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto 
e tinha grande conhecimento das Escrituras.
25 Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de 
Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João.
26 Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áqüila o ouviram, convidaram-no 
para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. 

d. As mulheres mais velhas são orientadas a viverem uma vida cotidiana que honre a Deus, sendo irrepreensível quanto 
a palavra de Deus e no testemunho de vida, tendo a responsabilidade de orientarem e ajudarem as mulheres mais 
novas. As mulheres mais novas são orientadas e motivadas a serem prudentes.

Tito 2 
01 Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina.
02 Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos, e sadios na fé, no amor e 
na perseverança.
03 Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não 
serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom.
04 Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos,
05 a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios 
maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada.
06 Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. 

Não somos contra as celebrações de louvor a Deus, em forma de congressos, ensaios de louvor do Ministério de Mulheres 
ou de cantarem em cultos conforme forem solicitadas na liturgia da igreja local, mas entendemos que como cristãos e 
cristãs, fomos chamados para uma missão, e essa missão não se resume a ensaios, cultos e cânticos, vai muito além.
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As mulheres geralmente são maioria em uma igreja local, como cristãs seria bom não se eximirem da reponsabilidade 
dada por Jesus para todos os seus discípulos e discípulas. A participação das mulheres vai além de simplesmente cantar, a 
evangelização é tarefa real e possível, pois Cristo está com todas e o Espírito Santo as capacita para toda a boa obra.

As mulheres também podem contribuir de modo mais relevante com o reino de Deus, realizando visitas e orações pelas 
mulheres cristãs buscando fortalecer a fé umas das outras, visitando e orando pelas mulheres não cristãs, pregando o 
evangelho por onde andarem, também se preparando e aconselhando pessoas segundo os princípios da palavra de 
Deus. Sobre o que fazer fora do templo seguem algumas sugestões, podem adotar asilos, orfanatos e outras instituições, 
desenvolvendo junto as mulheres, artesanatos com a comunidade aonde a igreja está localizada, roda de leitura da bíblia 
com os que não conhecem a palavra de Deus, auxiliando nessas instituições de modo voluntário, organizando nas casas 
ou templo reuniões de oração em favor dos filhos, da família, tendo ações práticas que evidenciem em cada uma o amor 
que Jesus nos ensinou a ter pelo próximo. 

Mateus 28
19 Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo, 20 ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, 
até o fim dos tempos”.

Marcos 16 
15 E disse-lhes: “Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.
16 Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
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“sou mais um” caco entre outros cacos de barro!  Isaías 45.9

Nossa mensagem para as mulheres é, não se acomodem, não se sintam incapazes, ousem, avancem, 
sejam anunciadoras de Cristo, sejam bíblicas, se matriculem no Seminário Teológico, se inscrevam na 
EFE – Escola de Formação Eclesiástica, ou ainda, se inscrevam no curso Diaconal que nos instrui sobre o 
servir a Deus. 

Para aquelas que receberam do Espírito Santo o ministério pastoral que guiem o rebanho de Cristo com 
amor e responsabilidade, para aquelas que são chamadas para a área de ensino façam com dedicação, 
as que tem a incumbência de atuar na administração da igreja, façam com responsabilidade e as que 
apascentam suas lideradas, façam com amor, paciência, sejam resilientes e perseverantes. 

Entendemos ser importante a participação no grupo de discipulado, orientado pela diretoria nacional 
desde 2014, na igreja local procure o seu pastor participe, faça parte do discipulado todos nós só temos 
a ganhar, sendo dia a dia transformados e lapidados pela palavra e pelo Espírito Santo. 

Segue contatos do nosso seminário: www.stpv.com.br ou pelo telefone (11) 4044-6914 das 14h as 22h.

Para quaisquer sugestão fale conosco pelo e-mail contato@icpbb.com.br, teremos imenso prazer em ler 
todas as sugestões, criticas ou dúvidas que nos forem enviadas.


