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Querido Irmão (a), 

  

Estamos felizes que você tenha se decidido tornar-se membro da nossa 

Igreja. 

Queremos conhecê-lo melhor para poder ajudá-lo na sua caminhada cristã e 

também para que você nos ajude a edificar a Igreja de Cristo, por isso, pedimos 

que você responda este questionário com todas as informações. 

Este questionário não é uma prova, fique tranquilo, mas uma forma de 

entender o quanto o irmão (a) tem de conhecimento e assim orientá-lo em que área 

de nossa igreja você poderá participar. 

Após preencher o questionário, pedimos que o faça no máximo em 1 

semana, entregue para os líderes do MAM (Ministérios de Administração de 

Membros). Eles irão analisar sua ficha e entrarão em contato para marcar uma 

entrevista para conhecê-lo melhor e orientá-lo sobre quais são os requisitos para 

que você se torne membro de nossa Igreja. 

Agora, só nos resta lhe dar "Boas Vindas" e um abraço fraternal. 

Seja bem-vindo a 

IGREJA BATISTA MEMORIAL DE JUNDIAÍ 

Lugar de Família Feliz. 
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PARA USO EXCLUSIVO DO MAM 
Está vindo para nossa igreja por 
(    ) ACLAMAÇÃO Está vindo de outra Igreja evangélica 
(    ) BATISMO Nunca foi batizado em uma Igreja evangélica 
(    ) PEDIDO DE CARTA Está vindo de outra Igreja Batista da mesma fé e ordem 
(    ) RECONCILIAÇÃO Foi membro de outra Igreja Batista e está excluído 

Entrevistado por:                                           em:            /              /  

Aprovado por:                                                 Recomendo  (    )     Não Recomendo (    ) 

 

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA 

Aceito como membro em      /     / 

Saída do rol de membros em      /     / 

 

DADOS PESSOAIS 
 

Nome:___________________________________________________________________________________________ 
 

Endereço:________________________________________________________________________________________  

 

Nº: _________ Bairro:__________________________ Cidade: _________________________ CEP: _______________  
 

Complemento:____________________ Tel. Residencial:_____________________ Celular:_____________________  
 

E-mail:_________________________________________________________ Data Nascimento:_____/_____/_______ 
 

Filiação (Pai): ____________________________________________________________________________________ 
 

Filiação (Mãe): ____________________________________________________________________________________ 
 

Estado Civil:  (  ) Casado (a) (   ) Divorciado (a) (   ) Separado (a) (   ) Solteiro (a) (   ) Viúvo (a) (   ) União estável 
 

Nome do Cônjuge: _____________________________________________________ Nascimento: ____/____/______ 
 

O cônjuge é membro da IBMJ? (  ) Sim    (   ) Não Religião do cônjuge: _________________________________ 
 

Filhos   (   ) Sim    (   ) Não          Membros da IBMJ?  (   ) Sim    (   ) Não  
 

Nome: __________________________________________________________  Nascimento: _____/_______/_______ 
 

Nome: __________________________________________________________  Nascimento: _____/_______/_______ 
 

Nome: __________________________________________________________  Nascimento: _____/_______/_______ 
 
 

Escolaridade:  (  )1º Grau  (   )2º Grau (   ) Superior (   ) Pós Graduação (   ) Mestrado  (   ) Doutorado 
 

Curso: _________________________________________________________________________________________ 
 

Profissão: _______________________________________________________________________________________ 
 

Empresa onde trabalha: ____________________________________________________________________________ 
 

Tel. Comercial:_________________________ / ________________________ 
 

Cargo/Função: ___________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

FOTO 

3X4 
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EXPERIÊNCIA EM IGREJAS ANTERIORES (somente para evangélicos) 
 
Igreja: __________________________________________________________________________________________  
 

Endereço: _______________________________________________________________________________________ 
 

Nome do Pastor: __________________________________________________________________________________ 
 

Quanto tempo você foi membro dessa igreja?_________________________________________________________  
 

Qual o motivo da sua saída? ________________________________________________________________________ 
 

Teve algum problema com alguém, com o pastor, com a liderança ou problemas doutrinários? _______________ 
________________________________________________________________________________________________                        
 

Em quais atividades você já participou/trabalhou? ____________________________________________________                                 
 

Igreja: __________________________________________________________________________________________  
 

Endereço: _______________________________________________________________________________________ 
 

Nome do Pastor: __________________________________________________________________________________ 
 

Quanto tempo você foi membro dessa igreja?_________________________________________________________  
 

Qual o motivo da sua saída? ________________________________________________________________________ 
 

Teve algum problema com alguém, com o pastor, com a liderança ou problemas doutrinários? _______________ 
________________________________________________________________________________________________                        
 

Em quais atividades você já participou/trabalhou? ____________________________________________________                                 
 

Igreja: __________________________________________________________________________________________  
 

Endereço: _______________________________________________________________________________________ 
 

Nome do Pastor: __________________________________________________________________________________ 
 

Quanto tempo você foi membro dessa igreja?_________________________________________________________  
 

Qual o motivo da sua saída? ________________________________________________________________________ 
 

Teve algum problema com alguém, com o pastor, com a liderança ou problemas doutrinários? _______________ 
________________________________________________________________________________________________                        
 

Em quais atividades você já participou/trabalhou? ____________________________________________________ 
 

Igreja: __________________________________________________________________________________________  
 

Endereço: _______________________________________________________________________________________ 
 

Nome do Pastor: __________________________________________________________________________________ 
 

Quanto tempo você foi membro dessa igreja?_________________________________________________________  
 

Qual o motivo da sua saída? ________________________________________________________________________ 
 

Teve algum problema com alguém, com o pastor, com a liderança ou problemas doutrinários? _______________ 
________________________________________________________________________________________________                        
 

Em quais atividades você já participou/trabalhou? ___________________________________________________  
 

Caso tenha participado em mais igrejas, favor utilizar o verso para nos informar. 
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EXPERIÊNCIA NA IGREJA BATISTA MEMORIAL 
 

1. Há quanto tempo frequenta a Igreja Batista Memorial? __________________________________________________ 
 

2. Fez Estudo Bíblico com algum membro da Igreja Batista Memorial?  (  ) Sim (   ) Não 
 

Se sim, com quem? ________________________ 
 

3. Gostaria de fazer Estudo Bíblico? (  ) Sim (   ) Não 
 

Se sim, qual o melhor dia da semana e horário: _________________________________________________________ 
 

4. Frequenta A Escola Biblica da nossa Igreja? (  ) Sim (   ) Não 
 

Qual a classe que você frequenta? ____________________________________________________________________ 
 

5. Já fez o curso Maturidade Cristã? (  ) Sim (   ) Não 
 

6. Fez o curso Conhecendo a IBMJ? (  ) Sim (   ) Não 
 

7. Porque deseja ser membro da Igreja Batista Memorial de Jundiaí?__________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

8. Há algo em nossa igreja que você não concorda e quando for membro deseja mudar?__________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

CONHECIMENTO BÍBLICO E DOUTRINÁRIO 
 
1. Que significado tem a Bíblia para você? (Hb 4:12). Quem motivou os homens a escrever a Bíblia? (II Pe 1:20,21) 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Como alcançamos a salvação? (Ef 2:8,9). Até quando dura a salvação?(João 6:27,37; Rm 8:1). Quem lhe salvou? 
(Lc 19:10) _______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

3. Tem certeza da salvação e pode garantir que se morrer hoje, irá para o Céu? (Rm 10:9,10; João 5:24,47) 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

4. O que representa Jesus Cristo para você? (Mt 16:13, 16; João 1:29) ______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

5. O que você precisa fazer para se tornar membro da Igreja de Cristo? ( Atos 2:37,38) __________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

6. O batismo salva? (Lc 23:42,43). Porque você deseja ser batizado (caso ainda não seja)? (Mt 28:18-20).                                              
O que simboliza o batismo? (Rm 6:4; Colossenses 2:12). Para quem é o batismo? (Atos 8:36,37)                                                                
_________________________________________________________________________________________________                                    
_________________________________________________________________________________________________                                
_________________________________________________________________________________________________ 
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7. O que representa a Ceia do Senhor para você? (Lc 22:19-20; I Coríntios 11:24-26) ___________________________                                                                                 
_________________________________________________________________________________________________                                      
_________________________________________________________________________________________________ 
 

8. Quem é o Espírito Santo? (João 14:16,17; João 16:17).  Qual a função do Espírito Santo? (João 14:26; João 16:8-
14) 
_________________________________________________________________________________________________                 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

9. Quando somos batizados com o Espírito Santo? (I Coríntios 12:13; Atos 2:38,39; Ef 1:13, 14). Você tem o Espírito 
Santo?  (Rm 8:9, 14-16; I Co 6:19-20) _________________________________________________________________                             
_________________________________________________________________________________________________                       
_________________________________________________________________________________________________ 
 

10. O que representa o pastor na sua vida de acordo com a Bíblia? (Hb 13:7) __________________________________                                                                                        
_________________________________________________________________________________________________                             
_________________________________________________________________________________________________ 
 

11. Você se submete a autoridade espiritual de seu pastor? (Hb 13:17) ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________   
 

12. É dizimista fiel ou apenas contribuinte? (Malaquias 3:8-10; II Coríntios 9:7) ________________________________                                                                                       
 

13. Quando for membro você concorda que o dízimo é a forma de ajudar financeiramente no crescimento da igreja?                                
      (     ) Sim          (     ) Não 

 

AVALIAÇÃO DA VIDA CRISTÃ 
 
1. Diante do seu conhecimento sobre a Igreja Batista tem alguma doutrina que você não concorda? ________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Há alguma dúvida sobre o que crê os Batistas? ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
3. Tem mágoas ou ressentimentos com irmãos ou pessoas de seu relacionamento? (     ) Sim          (     ) Não 
     Quer ajuda? (     ) Sim          (     ) Não                                                                                               
 

4. Tem algum vício? (     ) Sim          (     ) Não.  
     Quer ajuda? (     ) Sim          (     ) Não  
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MINISTÉRIOS DA IGREJA BATISTA MEMORIAL NA QUAL DESEJA PARTICIPAR / TRABALHAR 
 

Para participar destas áreas é necessário responder às seguintes questões: 
 
1. Você deseja se envolver ativamente nos Ministérios da Igreja, participando de treinamentos para capacitação e se 
comprometendo com os líderes dos Ministérios? _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Você já participa de algum Ministério? Se sim, qual (quais)? ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

3. Relacione abaixo em qual, ou quais, Ministérios da nossa Igreja, gostaria de participar/trabalhar: 

(   ) ÁREA SOCIAL (   ) MIN. ADOLESCENTES (   ) MULTIMÍDIA

(   ) AUDIOVISUAL (   ) MIN. ÁGAPE (   ) ORAÇÃO

(   ) CANTINA (   ) MIN. CASAIS (   ) ORQUESTRA

(   ) CORAL (   ) MIN. HOMENS (   ) PEQUENOS GRUPOS

(   ) ESTACIONAMENTO (   ) MIN. INFANTIL (   ) PROFESSOR EBD

(   ) EVANGELISMO (   ) MIN. JOVENS (   ) SOM

(   ) ILUMINAÇÃO (   ) MIN. JOVENS CASADOS (   ) TEATRO

(   ) INTRODUÇÃO (   ) MIN. MELHOR IDADE (   ) UNIVERSIDADE DA FAMÍLIA

(   ) LOUVOR (   ) MIN. MULHERES (   ) VISITAS
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TERMO DE PROFISSÃO DE FÉ 
 

Dar profissão de fé significa é declarar publicamente diante da Igreja, do mundo e de DEUS, nossa convicção de 
salvos por Cristo Jesus, transformando e disposto a viver para Ele até a morte. 

 
CONVICÇÕES BÁSICAS 

 
1. Ter certeza de sua conversão, de ser uma nova criatura e de salvação eterna. 
 

2. Reconhecer Jesus Cristo como Salvador e Senhor de sua vida, estando disposto a ser um servo fiel até a morte. 
 

3. Ter convicção de que o Espírito Santo reside definitivamente em seu coração e buscar uma vida cheia da sua 
presença. 
 

4. Estar disposto a atender o “ide” de Jesus até aos confins da terra para ser testemunha das Boas Novas. 
 

5. Crer na Bíblia como Palavra de Deus e única regra de fé e prática, e rejeitar terminantemente toda e qualquer 
doutrina que não confira com a Escritura Sagrada. 
 

6. Reconhecer a Igreja como obra de Jesus Cristo para o crescimento espiritual dos santos e propagação das 
Boas Novas. 
 

7. Aceito que o dízimo e as ofertas são bíblicos e que são as formas que Deus estabeleceu para o sustento de Sua 
Obra. 
 

8. Aceito que a forma comprobatória do dízimo seja através dos seguintes documentos: Envelope de Dízimo 
identificado devidamente e Relatório Financeiro Mensal da IBMJ. 
 

9. Estar disposto a manter um comportamento de acordo com os preceitos bíblicos afastando-se de toda a 
aparência do mal. 
 

10. Aceitar a disciplina da igreja caso se afaste dos princípios bíblicos. 
 

11. Aceitar a orientação pastoral em sua vida como uma autoridade que o Senhor colocou sobre a igreja para 
cuidar dela. 
 

 
Declaro que conheço e concordo plenamente, com o Estatuo e Declaração de Fé da Igreja Batista Memorial 

de Jundiaí, conforme publicado no site www.ibmj.org.br além de crer e submeter-me aos princípios 
adotados pela Convenção Batista Brasileira de 22 de janeiro de 1986. 

 

 
 
 

___________________________________________                              Jundiaí, _______/_______/___________                                                                                                                         
Assinatura 
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