Igreja Evangélica em Algeriz

NÓS VALORIZAMOS
A PALAVRA DE DEUS e a autoridade transformadora da Bíblia.Cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus e que tem
poder e autoridade finais para transformar o homem. Acreditamos que a Palavra de Deus é o fundamento das nossas
vidas e do nosso ministério. Valorizamos o estudo, a preparação a unção na pregação e exposição da mesma e cremos que a
comunicação da Palavra de Deus deve sempre enfatizar aplicação na vida dos que ouvem.A ORAÇÃO é a nossa
dependência do poder e da direcção do Espírito Santo na vida do crente e da congregação.
Seguimos o exemplo dos primeiros cristãos que esperavam ser revestidos do poder para poderem testificar de Jesus e
do Seu poder salvador. Acreditamos que, através da oração, associamo-nos com Deus para o Seu propósito redentivo na
terra e que nenhum serviço cristão pode ser eficaz se não estiver fundamentado sobre a oração e direcção do Espírito
Santo.AS PESSOAS, os descrentes, os desviados de Deus, os que não têm esperança.
Acreditamos que a Igreja é a única entidade que pode dar às pessoas um ambiente seguro, dignidade e mudança de
vida. Respeitamos o processo mais ou menos longo que cada indivíduo tem de percorrer até chegar a um novo
nascimento e a sua subsequente jornada de fé, devendo este valor ser reflectido por toda a igreja.O MINISTÉRIO DOS
CRENTES e servir a Deus Juntos.
Acreditamos que cada crente tem em si mesmo uma mistura de dons, capacidades, temperamentos e habilidades
dados por Deus e que estes devem ser descobertos e colocados ao serviço de Deus e da comunidade, para a edificação
de todos os crentes em qualquer faixa etária. Cremos ainda que o Espírito Santo capacita os salvos com dons
específicos dados para o que for útil para que o Corpo cresça saudável e perfeito. Valorizamos também no poder do
trabalho em equipa e alegramo-nos por saber que juntos podemos levar adiante a obra de Deus.RELACIONAMENTOS
e um cristianismo de qualidade
Acreditamos que, segundo o modelo da igreja primitiva, o crescimento qualitativo dos crentes tem a ver com uma rede
de relacionamentos de qualidade que, por sua vez, levam à expansão do Reino de Deus na terra. Acreditamos
profundamente no poder do perdão e da aceitação dentro desses relacionamentos e procuramos promover um ambiente
onde todas as necessidades sejam supridas.A FAMÍLIA como estrutura básica de um sociedade forte e estável.
Acreditamos que a família é o lugar de segurança onde aprendemos a amar e a crescer mais perto de Deus e uns dos
outros. A PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO numa comunicação contemporânea, relevante e criativa.
Cremos que as &ldquo;boas novas&rdquo; podem ser dadas com simplicidade, mas com excelência; com humildade,
mas com qualidade e que esta comunicação pode e deve ser criativa para atingir o máximo de pessoas para Cristo.
Excelência é fazer o melhor que podemos com os recursos que temos com o objectivo de reflectir Deus.
AS MISSÕES como objectivo máximo da Igreja de Jesus Cristo.
Acreditamos que Deus nos chamou para ser uma &ldquo;nação santa, sacerdócio real, povo adquirido para proclamar as
virtudes daquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz&rdquo; e que a proclamação é feita não só
dentro das nossas fronteiras, mas até aos confins da terra. Apoiamos em oração, amor, cuidado e finanças pessoas e
projectos missionários que tenham como propósito a extensão do Reino de Deus na terra.
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