
CAPÍTULO II 

DOS SEUS MEMBROS, SEUS DIREITOS E DEVERES 

 

ARTIGO 5.º 

A IGREJA M.S.B.N. terá um número ilimitado de membros, os quais serão 

admitidos na qualidade de crentes em Nosso Senhor Jesus Cristo, sem 

discriminação de sexo, nacionalidade, cor, condição social ou política, desde 

que aceitem voluntariamente as doutrinas e a disciplina da IGREJA M.S.B.N., 

com bom testemunho público, tendo a Bíblia Sagrada como única regra infalível 

de fé normativa para a vida e carácter cristão. 

 

Parágrafo Único: A IGREJA M.S.B.N. reserva-se o direito de aceitar como 

membros: 

a) Os que forem recebidos mediante baptismo nas águas por imersão, em 

nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo; 

b) Os que forem recebidos mediante Reconciliação; 

c) Os que forem recebidos mediante Aclamação; 

 

ARTIGO 6.º 

São direitos dos membros: 

1- Receber orientação e assistência espiritual; 

2- Participar nos cultos e demais actividades desenvolvidas pela IGREJA 

M.S.B.N. 

3- Tomar parte nas Assembleias ordinárias, extraordinárias e solenes; 

4- Votar e ser votado, nomeado ou mandatado: 

Parágrafo Único: somente poderão ser votados, nomeados ou mandatados, 

aqueles que preencherem os requisitos quando estabelecidos e exigidos pela 

Directoria, sendo imprescindível que tenham capacidade espiritual e contribuído 

regularmente para a IGREJA M.S.B.N. nos últimos doze meses, financeira e 

activamente. 

 



ARTIGO 7.º 

São deveres dos membros: 

1- Cumprir o Estatuto e as decisões administrativas; 

2- Oferecer ajuda e colaboração à IGREJA M.S.B.N. gratuitamente, inclusive 

quanto aos trabalhos de limpeza, conservação, e manutenção do seu 

património físico, não se constituindo, por força dessa colaboração, 

quaisquer vínculos laborais e/ou gerador de quaisquer direitos; 

3- Comparecer nas assembleias quando, convocadas; 

4- Zelar pelo património moral e material da IGREJA M.S.B.N. 

5- Prestigiar a IGREJA M.S.B.N., contribuindo voluntária e espiritualmente com 

serviços, para a execução das suas actividades, principalmente na 

propagação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo; 

6- Contribuir voluntária e regularmente conforme o ensino bíblico, com seus 

dízimos e ofertas, para a manutenção da IGREJA M.S.B.N. e o cumprimento 

das suas finalidades; 

7- Se for eleito, nomeado ou mandatado para qualquer cargo, inclusive da 

Direcção e do Ministério, desempenhar as suas funções com presteza, 

voluntária e desinteressadamente, sem pretender ou exigir qualquer 

remuneração ou participação, em qualquer tempo, judicial ou extrajudicial. 

 

ARTIGO 8.º 

Perderão a sua condição de membro, independentemente dos seus cargos ou 

funções, inclusive se pertencentes à Direcção ou ao Ministério, aquele que 

(confronte art.º 29º, 3º do art.º 39º; inciso três e quatro do art.º 41)  

1- Solicitar o seu afastamento ou carta de transferência; 

2- Abandonar a IGREJA M.S.B.N; 

3- For excluído, por não pautar a sua vida e conduta conforme os preceitos 

bíblicos; 

4- Não cumprir os seus deveres expressos neste Estatuto e as determinações 

da Direcção; 

5- Promover dissidência manifesta ou rebelar-se contra a autoridade da 

IGREJA M.S.B.N. e do seu Ministério; 



6- Interpor acção contra a Igreja M.S.B.N ou qualquer um dos seus membros 

por motivo que a envolva; 

7- Se vier a falecer. 

 


