
 
 

Acordo Ministerial Igreja e Awana Portugal 
  

Quem nós somos 
Programas e materiais da Awana estão disponíveis para todas as Igrejas que estão de acordo 
com a nossa declaração de fé, e concorda em ensinar com nossos materiais. (ver Declaração 
de fé da Awana). 

  
    Nossa esperança: é que todas as crianças e jovens de todo o mundo venham a conhecer, 

amar e servir o Senhor Jesus Cristo. Nossa Visão: Ser um parceiro estratégico com Igrejas e 
ministérios, em um esforço global para assegurar que haja oportunidade para todas as crianças 
e jovens serem evangelizadas e discipuladas em Cristo em Portugal. Nossa Missão:. Trabalhar 
com os nossos parceiros de ministério na criação e difusão de programas integrados, 
ferramentas e formação | treinamento que equipem os líderes para evangelizar e discipular 
crianças e jovens para Cristo. Nossos Valores:. Vamos glorificar a Deus e servir o corpo de 
Cristo, comprometendo-nos a estes valores: Nós proclamamos o Evangelho de Jesus Cristo 
com clareza e urgência. Comprometemo-nos com a Palavra de Deus como nosso guia e 
padrão. Nós tratamos todas as pessoas como criadas e amadas por Deus. Mantemos um 
coração de servo em tudo que fazemos. Gerimos recursos de Deus com fidelidade e 
integridade. Buscamos a excelência por amor ao Senhor. 

  
    Nós oferecemos nosso apoio atráves dos programas da Awana na Igreja local através de 

formações acessíveis, missionários regionais e, materiais que são doutrinariamente e 
biblicamente precisos. 

  
Acordo Ministérial Igreja e Awana 

  
1.     Ao aceitar este acordo, a Igreja manifesta o seu desejo de proporcionar um 

ministério Awana coerentes com os princípios expressos no presente acordo. 
  

2.     O prazo inicial desse contrato ou acordo é de um ano, após o término do registo 
da Igreja, se de acordo e conforme as possibilidades a Awana é uma missão de fé e vive dos 
recursos que são ofertados mediante a visão e fé, portanto, o acordo dá se por valido 
mediante ao registo no sistema da Awana Internacional através de uma cota única anual como 
inscrição ou cota mensal. Os valores serão estipulados em conjunto com o representante da 
Igreja Local e o coordenador nacional Awana Portugal.  A Igreja pode continuar o seu 
ministério Awana além do período inicial, todavia anualmente cordialmente pedimos que haja 
renovação do registo da Igreja de acordo com a possibilidade em concordância com a 
inscrição ou cota, sujeita à aprovação Awana (Portugal). 
  

3.     Awana (Portugal) deseja que todas as Igrejas que desenvolvem um ministério 
Awana usem o mesmo padrão de abordagem consistente e prática s. Ao aceitar este acordo, a 
Igreja concorda em realizar o seu ministério Awana, de acordo com os padrões do programa 
Awana e políticas, usando materiais do programa Awana, incluindo os manuais e prêmios. A 
Igreja concorda que não irá alterar ou modificar os materiais do programa Awana ou omitir 
qualquer aspecto do programa Awana. 
  



4.     A Igreja é a única responsável pela manutenção, e de um ambiente seguro para as 
crianças, incluindo a seleção, formação e supervisão dos líderes Awana nomeados pela 
própria Igreja e outros voluntários em questões de proteção e segurança às crianças. 
 
 

5.     Após a aceitação e durante a vigência deste acordo da Awana (Portugal), 
Awana (Portugal) concorda em permitir que a Igreja adquira ou compre materiais Awana, 
sendo de acordo com oprograma e formação adequada, e para conceder permissão para a 
Igreja de usar: materiais do programa Awana, abordagem padrão do ministério da Awana, e 
a propriedade intelectual Awana, durante a vigência do acordo. Depois de aceitar este acordo, 
Awana (Portugal) irá emitir um certificado da Awana para a Igreja. 
  

6.     Awana (Portugal) reserva-se o direito de rescindir o programa, se a Igreja não está 
realizando o programa de uma forma consistente com os padrões do ministério Awana como 
indicado no manual de formação básica. A Igreja se compromete a não utilizar qualquer um 
dos materiais Awana após a cessação deste acordo ou mediante a não renovação de registo 
da Igreja. Em caso de rescisão do programa Awana, a Igreja concorda em devolver, se for o 
caso, todos os materiais do Clubes para Awana (Portugal). 
  

7.               Cópia não autorizada de quaisquer manuais Awana é proibida. Fica acordado 
que todos os direitos autorais, marcas, nomes comerciais, marcas de serviços e direitos de 
propriedade semelhantes, no e para, o programa da Awana, e quaisquer e todos os materiais 
e métodos que em semelhança, ou sejam, de propriedade de Awana Clubs International no 
âmbito do presente acordo.    
  
  

De ___________________________________________________________ 
 
 
 
 _________________________________ 
(Assinatura autorizada do pastor(a) sênior, ou presidente do conselho da igreja, na 

sua ausência, o agente autorizado da igreja) (assinatura impressa) 

  
 
Encontro DIA  
 
 
_____________________________________________________________________ 
   

 

 

 

 



 

 

Declaração de Fé da Awana  
 
A BÍBLIA 
Cremos que a Bíblia, tanto o Velho como o Novo Testamento, são inspiradas sobrenaturalmente, 
sendo, portanto, inerrante em seus manuscritos originais e preservada por Deus em sua inspiração 
literal e total, sendo assim, um padrão de autoridade para todas as épocas e para todos os indivíduos. 
(Mat. 5:18; I Cor. 2:13; II Tim. 3:16-17; II Pedro 1:21) 
 
DEUS 
Cremos em um Deus único que existe eternamente e Se revela em três pessoas – Pai, Filho e Espírito 
Santo – tendo todos a mesma natureza, os mesmos atributos e perfeição, dignos da mesma adoração 
e confiança. (Mat. 3:16-17; 28:19; João 1:1, 2, 14; 10:30; 14:15-17; I Cor. 8:6; II Cor. 13:13) 
 
Cremos em Deus como o único e absoluto Criador e Sustentador do Universo, e que a criação surgiu 
do nada, por decreto divino, e não por um processo de evolução. (João 1:3, 10; Atos 17:24-25; Gen. 
1:1) 
 
Cremos que Deus, por Sua soberana escolha e por Seu amor pelo homem, enviou Cristo ao mundo 
para salvar pecadores. (João 3:16; I Tim. 1:15; I João 4:14) 
 
DEUS O FILHO  
Cremos que Jesus Cristo foi totalmente Deus em carne e totalmente homem, que Ele nasceu de uma 
virgem e que viveu uma vida sem pecado, na qual ensinou e realizou grandes obras e sinais, 
exatamente como revelado nos quatro evangelhos. Cremos que Ele foi crucificado, derramou Seu 
sangue, e morreu para pagar a penalidade pelos nossos pecados sendo ressuscitado corporalmente 
dos mortos ao terceiro dia. Quarenta dias depois Ele ascendeu ao céu e assentou-se à direita do Pai, 
onde tornou –Se o Cabeça da Igreja e intercede pelos crentes. De lá voltará novamente pessoal, 
corporal e visivelmente para estabelecer o Seu Reino milenar sobre a terra. (Isa. 7:14;9:6; Heb. 1:1-2; 
7:25; Luc. 1:30-35; Efé. 4:8; João 1: 1-5; 10-14; 14:3; Col. 2:9; I Cor. 15:3-4; Atos 1:3,11; Apo. 20:4) 
 
DEUS O ESPÍRITO SANTO  
Cremos que o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus, possuindo todos os atributos divinos. Ele 
convence do pecado, regenera, habita, batiza e sela todos os crentes no momento da sua salvação, 
enchendo – os em resposta à entrega pessoal com o alvo de os conformar à imagem de Cristo. (João 
3:5; 16:7-11; Atos 5:3-4; Efé. 1:13; 4:30; 5:18; I Cor. 6:19; 12:13) 
 
O HOMEM 
Cremos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas que no pecado de Adão, a 
raça humana caiu, herdando uma natureza pecaminosa, tornando-se afastada de Deus. Cremos que 
todos os homens são moralmente corruptos, e por si mesmos totalmente incapazes de remediar sua 
condição de perdidos. (Gen. 1:26-27; Rom. 1:18; 3:23; 5:12; Efé. 2:1-3, 12) 
 
A SALVAÇÃO  
Cremos que a salvação é uma dádiva de Deus e é recebida pelo homem por meio da fé pessoal em 
Jesus Cristo e no Seu sacrifício pelo pecado. Cremos que o homem é justificado por meio da fé, 
independentemente de obras, e que todos os crentes verdadeiros, uma vez salvos, são salvos para 



sempre em Cristo (Atos 13:38-39; Rom. 4:5; 6:23; 8:1, 38-39; João 10:27-29; Efé. 2:8-9) 
 
A IGREJA  
Cremos que a igreja verdadeira é composta por todos os regenerados pelo Espírito Santo por meio da 
fé salvadora em Jesus Cristo, e que estão unidos no corpo de Cristo do qual Ele é o Senhor e o 
Cabeça,. Cremos que fomos comissionados para as tarefas dadas por Deus de adoração, comunhão, 
ensino, evangelismo e exercício dos dons espirituais. (Atos 2:42,47; Rom. 12:5; Efé. 1:22-23; 5:23-24; I 
Cor. 12:12-14; II Cor. 11:2) 
 
Cremos que o estabelecimento e a permanência da igreja local são ensinados claramente nas 
Escrituras do Novo Testamento. (Atos 14:27, 20:17, 28-32; I Tim. 3:1-13; Tito 1:5-11) 
 
Cremos que a igreja local é autônoma e livre de qualquer autoridade ou controle humano externos. 
(Atos 13:1-4, 20:28; Rom. 16:1,4; I Cor. 3:9,16, 5:4-7,13; 1 Ped. 5:1-4) 
 
AS ORDENANÇAS  
Cremos que as ordenanças para o crente são o Batismo em água por imersão e a Ceia do Senhor 
como um memorial. Não devem ser consideradas, porém como meios de salvação, mas, sim, como 
um testemunho de obediência e comunhão com o Senhor. (Mat. 28:19-20; Atos 2:38, 41, 8:12, 35-38; 
Luc. 22:19-20; I Cor. 11:23-29) 
 
A VIDA CRISTÃ  
Cremos que um crente deve andar em santidade e não segundo a carne, com o objetivo de ser 
conforme à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Como uma nova criatura, andando no Espírito, o 
crente aprende a crescer na fé, em obediência às Escrituras, em oração, em comunhão com os santos 
e em uma vida de serviço. Cremos que o crente comparecerá diante do tribunal de Cristo para ter sua 
vida avaliada de acordo com os seus atos. (Gal. 5:16-26; Heb. 10:25; Efé.s 4:20-24: Heb. 11:6, 12:1-2; 
João 17:17; Efé. 6:18; Rom. 8:29; II Cor. 5:10; I Cor. 3:10-15) 
 
A SEGUNDA VINDA  
Cremos na volta pessoal, pré- milenar e iminente de nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos na 
ressurreição física dos mortos; do crente para a glória eterna e do descrente para o castigo consciente 
eterno. (I Tess. 4:13-18: I Cor. 15:51-52; Tito 2:11-13; João 14:1-6; Mat. 25:46; Apo. 20:11-15; II Ped. 
3:10)  


