TERMO DE COMPROMISSO DO JAV2019
Leia com atenção cada item e reflita se você realmente está disposto a dedicar estes quatro dias em prol da evangelização
de pessoas. Pense e ore antes de assumir esse compromisso!

1. Aceitar e submeter-me à liderança do projeto;
2. Conscientizar-me de que irei para um lugar onde as pessoas que não conhecem a Jesus estarão olhando bem de
perto para todas as minhas ações. Compreendo a tremenda responsabilidade de ser uma testemunha fiel;
3. Estar disponível para usar os meus dons e talentos em qualquer momento que for necessário;
4. Estar disponível para cooperar com o que me solicitarem (cantina, lavar louça, varrer, etc.);
5. Participar de todas as devocionais ou reuniões;
6. Ser pontual em todas as atividades descritas no cronograma;
7. Adotar uma atitude flexível e compreensiva quando os planos necessitarem de mudança;
8. Sair da igreja apenas com autorização da liderança;
9. Dormir e acordar nos horários estabelecidos;
10. Evitar roupas que causem escândalos ou constrangimentos e aceitar o conselho de pessoas que perceberem tal
situação;
11. Abster-me de fazer comentários deprimentes ou argumentos sobre situações e pessoas;
12. Prometo não me envolver em relacionamento amoroso durante o projeto; (aos já estiverem namorando,
noivados ou casados evitar o namoro nas dependências da igreja)
13. Estar ciente de que sou responsável por todos os objetos que trouxe, inclusive dinheiro;
14. Aceitar a orientação da liderança do projeto de retorno imediato, caso minha conduta esteja sendo considerada
insatisfatória ou esteja prejudicando o trabalho da equipe.
15. Sou responsável pelo meu translado até a Primeira Igreja Batista em Arraial do Cabo estando ciente que a
hospedagem do projeto se inicia no dia 01/03/19 às 18h00 e termina no dia 06/03/19 às 14h00.
16. Estar em condições de saúde que possibilite a participação no evento. Caso tenha algum problema de saúde
durante o evento comunicarei a equipe do Jesus Água da Vida 2019.
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