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GUIA DE INTERECESSÃO MBCV

Orientações para interceder e crescer
na vida de oração:

Jesus é nosso intercessor diante de Deus (1º João 2:1), seguindo
seu exemplo intercedemos uns pelos outros, participando assim,
efetivamente da obra e intimidade com Deus. E é no nome do Senhor
Jesus que devemos orar com confiança e alcançar misericórdia e
graça diante do Pai e isto vai além de terminar cada frase em seu
Santo nome, mas estar conscientes de nossa condição falha e
limitada diante de um Deus infinitamente perfeito, santo e justo.
Nada em nós é merecedor do favor de Deus, mas através de Cristo
somos cobertos de justiça (Hebreus 4: 14-16).
A oração de intercessão faz uma grande diferença. Nossas orações
abrem caminho para que outras pessoas aceitem o evangelho,
ajudam a curar os doentes e fortalecem cristãos que estão passando
por dificuldades (Tiago 5:16; 2 Coríntios 1:11). Nosso objetivo é
reconciliação e também é de fundamental importância para o
funcionamento da igreja, pois abrange todas as áreas e pessoas
ligadas, alcançando cobertura espiritual.
No começo enfrentamos obstáculos e dificuldades para prática da
oração, mas com perseverança e persistência você aprender a orar,
a ter constância na vida de oração e a crescer no relacionamento
com Deus.
Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o
entendimento; cantarei com o espírito, mas também cantarei com o
entendimento. 1 Coríntios 14:15



Determine um lugar para orar, esse será o seu “cantinho de oração”.
Nada daquela história de “oro no ônibus”, “no caminho para a escola”,
claro que, você também pode fazer isso nesses momentos, mas Deus
é Pai e quer intimidade, entende? A oração pessoal deve ter lugar
próprio, porque é refeição completa. Você precisa de um lugar onde as
pessoas não o atrapalhem e nem o interrompam; busque um lugar que
lhe proporcione intimidade

1° Passo

Geralmente, estamos acostumados a orar apenas quando sentimos
vontade de orar, mas aprendi que “sem disciplina não há santidade”,
e poderia dizer mais: “sem disciplina não há intimidade”, por isso
existem dias em que você ora muito tempo e outros em que você não
quer orar nada, e diz: “estou sem vontade”, “estou cansado”, “com
sono”, “foi muito corrido o dia”; e por aí vai. Então, você precisa
determinar o dia e horário e se manter focado no que tratou com Deus.

2° Passo

Quer ter suas necessidades atendidas?
Faça da sua oração um motivo de súplica por todos que tem a
mesma necessidade na área que está precisando.
Ore e abençoe também as autoridades, seus vizinhos, líderes,
patrões, família.
Chegou a hora de louvar e, isso, significa agradecer. Nesse momento,
você deve lembrar-se de tudo o que passou neste dia ou no dia
anterior, ou até mesmo, lembranças que vierem à sua mente neste
momento.
Agradeça pela oportunidade de ser um intercessor
Também devemos pedir perdão ao Senhor por todos nossos
pensamentos, atitudes e palavras que nos fizeram pecar contra Ele.

3° Passo

Agora está mais fácil, não é?
Elaboramos esta cartilha de oração com todo carinho para que ela
possa ser acrescentada em suas orações e assim todos nós, como
Igreja estarmos ligados em uma mesma linguagem e termos direção.

Vamos lá!



Senhor eu me achego diante de ti e faço confissão dos meus pecados,
pois eu e a casa de meus pais, avós e bisavós temos pecado contra ti.
Eu me arrependo, peço perdão e interrompo qualquer maldição em
minha vida, em nome de Jesus.

ORAÇÃO DE QUEBRA DE MALDIÇÃO

Dá-me um coração humilde e grato.
A ti Senhor toda a Glória e todo louvor.
Tu és o meu Senhor! Amém.

Rejeito da minha vida e na vida de minha família todos os legados
hereditários, eu rejeito todos os espíritos que aturam em meus
ancestrais. Rejeito em nome de Jesus toda laço de alma.
Na autoridade do Nome de Jesus eu rejeito todas as fortalezas
espirituais, sofismas da mente, todo desleixe e omissões.
Pela fé agora eu me cubro com o sangue de Jesus, peço que me lave
purificando minha mente, meu consciente, subconsciente e o
inconsciente.
Eu declaro que minha mente é a mente de Cristo e que meu corpo é
templo do Espírito Santo. Profetizo sobre a minha vida a restauração
psicológica, o equilíbrio emocional, a alegria no meu lar e um bom
relacionamento com meus familiares.
Eu creio que em Jesus sou vencedor!
Pai, em nome de Jesus, inclina meu coração para te amar, para temer
Teu nome, para me auto disciplinar cada dia mais e colocar em prática a
tua palavra.



Senhor quero abençoar a vida dos meus vizinhos, dos vizinhos da
minha igreja, para que tenham suas necessidades atendidas em
todas as áreas, que abram suas mentes para o entendimento da tua
palavrava e que sejam alcançados por teu grande amor.

ORAÇÃO DE AGRADECIMENTO

Senhor, eu pertenço a Ti por preço de redenção. Esse preço foi à morte
de Jesus Cristo na cruz.
Senhor, cobre no sangue do Cordeiro a minha vida, a minha família e
a igreja do Senhor neste local nas três áreas: Espiritual, social e
material. Eu me revisto das armaduras espirituais e como igreja do
Senhor eu estabeleço o Teu domínio, anulando toda a interferência
maligna na minha mente, no meu corpo, na minha família, no meu
trabalho, nas áreas espiritual, social e material em Nome de Jesus.
Espírito Santo! Enche-me de amor e compaixão por vidas, temor e
comprometimento com o teu reino. Usa-me Senhor como canal de
benção para anular o mal e estabelecer o bem em nome de Jesus.

Agradeço pelo privilégio de ter sido redimido por teu grande amor e de
ter recebido o ministério da reconciliação, sou grato também e pela
oportunidade de ser um intercessor e assim pode ser benção na vida
de muitos que necessitam.
Declaro que reconheço a Jesus como Senhor e Salvador da minha
vida.
Reconheço a Deus como Pai. Reconheço o Espírito Santo como mentor,
professor e ajudador.

Muito obrigado Espírito Santo pela ajuda.
Muito obrigado Jesus pela libertação.
Muito obrigado Pai pelo teu amor e adoção como filho.
Te gradeço por tudo que és e por tudo que tens feito, em nome de
Jesus.

Amém.



ORAÇÃO PELAS AUTORIDADES

“Dizei aos justos que bem lhes irá; porque comerão do fruto das suas
ações. Ai do perverso! Mal lhe irá; porque a sua paga será
o que as suas próprias mãos fizeram. ” (Isaías 3.10,11)
Pai nosso que estás nos céus santificado seja o Teu nome, venha o
Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O
pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim
como temos perdoado os nossos devedores e não nos deixes cair em
tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória
para sempre. Espírito Santo ajuda-me a ser benção. Abençoamos as
autoridades constituídas:
Abençoamos o Poder Legislativo: Senadores, deputados federais,
estaduais e os vereadores.
Abençoamos o Poder Executivo: Presidente da República, ministros
e secretários, governadores e secretários, prefeitos e secretários,
militares, delegados e policiais.

Abençoamos a mídia, para que os verdadeiros valores se evidenciem.
Abençoamos a economia, para que vagas de trabalho sejam criadas e
haja mão de obra qualificada. Abençoamos a saúde, a segurança
pública e os profissionais destas áreas.

Abençoamos o Poder Judiciário: Ministros, Juízes, desembargadores,
advogados, oficiais e promotores de Justiça, para que exerçam suas
funções nos padrões de Justiça.

Abençoamos as autoridades Eclesiásticas: Apóstolos, profetas,
pastores, evangelistas e mestres.

Abençoamos as instituições de ensino: Educação Infantil, Ensino
Fundamental, Médio e Superior. Abençoamos os diretores,
professores, pais e alunos.

Abençoamos todas as Igrejas na face da terra, para que sejam
comprometidas com a verdade, praticantes dos Seus mandamentos,
que te amem de todo o coração, de toda a alma, com todo o
entendimento, com todas as forças e ao seu próximo como a si
mesmo.
Abençoamos o povo da promessa. Clamamos por paz e segurança.
Abençoamos cada família para que os princípios de Deus sejam
aplicados. Senhor, salva nossas famílias, para que nenhum de
nossos familiares pereça. Senhor leva-nos a unidade no Corpo de
Cristo, a sermos solidários uns com os outros. Obrigado (a)
pelo privilégio de ser Teu filho (a). Oro a Ti em nome de Jesus,
Amém!



Pois não falam de paz; antes projetam enganar os quietos da terra.
Abrem a boca de par em par contra mim, e dizem: Ah! Ah! os nossos
olhos o viram.

SALMO DE BATALHA 35

Pleiteia, SENHOR, com aqueles que pleiteiam comigo; peleja contra os
que pelejam contra mim.
Pega do escudo e da rodela, e levanta-te em minha ajuda.
Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem; dize à minha
alma: Eu sou a tua salvação.
Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida;
voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal.
Sejam como a moinha perante o vento; o anjo do Senhor os faça fugir.
Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor
os persiga.
Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem
razão cavaram para a minha alma.
Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prenda-o a rede que
ocultou; caia ele nessa mesma destruição.
E a minha alma se alegrará no Senhor; alegrar-se-á na sua salvação.
Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o
pobre daquele que é mais forte do que ele?
Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba.
Falsas testemunhas se levantaram; depuseram contra mim coisas
que eu não sabia.
Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma.
Mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes
eram o saco; humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração
voltava para o meu seio.
Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo; andava lamentando
e muito encurvado, como quem chora por sua mãe.
Mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam; os
abjetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia; rasgavam-me, e
não cessavam.
Com hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim.
Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas
assolações, e a minha predileta dos leões.
Louvar-te-ei na grande congregação; entre muitíssimo povo te celebrarei.
Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os
olhos aqueles que me odeiam sem causa.



Orar também salmo do mês conforme direção do Apóstolo Nelsi

Tu, Senhor, o tens visto, não te cales; Senhor, não te alongues de mim:
Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus
meu e Senhor meu.
Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que
se alegrem de mim.
Não digam em seus corações: Ah! alma nossa! Não digam: Nós o
havemos devorado.
Envergonhem-se e confundam-se à uma os que se alegram
com o meu mal; vistam-se de vergonha e de confusão os que
se engrandecem contra mim.
Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam
continuamente: O Senhor seja engrandecido, o qual ama a
prosperidade do seu servo.
E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia.



ALVOS DE ORAÇÃO

Agradeça por cada um deste itens abaixo, abençoe a
sementeira de cada ministério e líder, peça direção, projeção e

provisão para cada área, repreendendo sempre tudo que estiver
contra a obra de Deus.

Visão de Reino.1.

*Apóstolo, Pastores (Missionários, Líderes …)2.
Ap. Nelsi José Rorato
Pr.  Alessandro Vaz Rorato
Pr. Alexandre Paim da Silva
Pr. Cássio Raimundo
Pr. Creones da Silva
Pr. Diego Batista
Pr. Doraci Silveira
Pr. Eli Matusalém
Pr. Erlei Fernandes Fagundes
Pr. Eudócio Pozzo
Pr. Gabriel Ferreira
Pr. João Matusalém
Pr. Jonas Souza
Pr. Josué de Brito
Pr. Laoni Kayser
Pr. Lauri Nath
Pr. Luis Correa-África
Pr. Marco Antônio Gonçalves
Pr. Marco Antônio Subirana-Bolívia
Pr. Miguel Adelino Kayser
Pr. Paulo Cunha
Pr. Paulo Jair Simão
Pr. Raul Fernando de Oliveira
Pr. Ronaldo Sarmento
Pr. Sandro da Silva
Pr. Sérgio Ricardo Ritterbusch
Pr. Vanderli Berchon Mello
Pr. Vilmar Loncoski
Pr. Vilson Carvalho
Pr. William Schmidt
Pra. Daiana Ritterbuch

Pra. Eliane Salles
Pra. Graziela Raimundo
Pra. Juliene Cunha
Pra. Kátia Marin
Pra. Lilian T. Ferreira
Pra. Lurdes da Silva
Pra. Margot Onzi
Pra. Neiva Stein
Pra. Nívea Fonseca
Pra. Oracilda Vaz Rorato
Pra. Rosane Simão
Pra. Sara Adaís Ávila da Silva
Pra. Therezinha de Moraes
Pra. Vilma Carvalho
Evangelista Claudiomir Lang
Missionária Lidiele Oliveira Jung
Missionária Luciane Krenn Ramos
Missionária Suelene Luise Besen
Missionário Greison Severo Ramos
Missionário Sidnei da Rosa Jung
Ministra Cristiane Fiori de Moraes
Ministro de Louvor Nelson Luis Fiori.



Ministério de Interecessão.
Ministério de Louvor.
Ministério Jovem.
Ministério Infantil.
Ministério de Acolhimento.
Ministério da Familia.
Ministério de Missões
Ministério de Mulheres.
Ministério de Homens.
Ministério Capelania.
Ministério Juad (local e bases)
Ministério de Dança e Artes
Ministério de Mordomia.
Ministério da Recepção.
Ministério AR.
Ministério Social (Eventos, Projeto Expansão, Cantina, Ações
Social, Brechó).
Ministério Esportivo
Ministério de Ensino.
Ministério Ministros de Mercado – M3
Ministério de Administração Contábil.
Ministério de Comunicação e MTK.
Agenda Mensal (Cultos, Culto de Ceia, Ensaios e Reuniões).

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

*Obreiros em Estágio Probatório
A lex Sandro da Silva
Alisson Pereira
Alvício Fell Oliveira
Ana Maria Brum
Bárbara da Silveira Loncoski Seibert
Carmen Adriana Pinheiro
Claudemir Tavares
Claudete Heinzen de Moraes
Cléo J. Inácio Terme
Emerson Ehlert
Gabriel Castro de Oliveira
Igor Nascimento
Jeferson Camargo
Jeremias Cardoso Pedroso

Jonas Fernando Müller Filho
Kátia Rosana da Silva Floriano
Leonardo Veit D'incão
Maico Simão
Maria Rosane Canter Marasca
Michel Borges
Patrícia Ferreira Terme
Patrícia Mazzucco da Silva
Paulo César Luchese Redin
Silvia de Fátima Moraes.
Simone Raquel Haupenthal
Thaila Alff Roveda
Valnei Rodrigues



BOLIVIA - Pr. Marco A. Tordoya
CACHOEIRINHA - Pr. Sandro da Silva
CAMPO BOM - Pr. Vilmar Loncoski
CANGUÇU - Obr. Claudiomir T. da Costa
CANUDOS - Conselho Missionário
ESTANCIA VELHA - Pr. Gabriel Ferreira
HARMONIA - Obr. Jair Flores Vieira
IVOTI - Pr. Gabriel Ferreira
SANTIAGO - Pr. Eudócio Pozzo
SÃO LEOPOLDO - Pr. Paulo Jair Simão
SANTA MARIA - Pr. Paulo Cunha
SAPIRANGA - Pr. João Luis Matusalém
PABOBÉ - Pr. Lauri Nath e Pr. Laoni Kayser
PORTÃO - Pr. Cássio Raimundo

Campos Missionários.25.

Células.27.
CACHOEIRINHA
Célula Guerreiros (Jovens) Líder: Alex Silva
Meu Estilo (Adolescentes) Líder: Marco Marques
CAMPO BOM - Aprendendo com Cristo Líder: Pastora Therezinha Moraes
IVOTI - Bom Pastor Líder: Alan Brandão
IMBÉ- Líder: Luiz Antonio Lazer Ferreira
NOVA SERRANA - MG - Líder: Rafael Rodrigues
PAROBÉ - Vida Nova Líder: Silvia de Fátima Morais
NOVO HAMBURGO
Célula Jovem Líder: Emerson Ricardo Marques
Célula da Família Líder: Viviane Fleck

Espaço Físico.
Casa de Retiros.
Intervenção Divina no supremo.
Batismo.

28.
29.
30.
31.

Área Financeira do povo de Deus.
Salvação e reconciliação.
Combatendo ideologias comunistas e políticas de gênero.
Combatendo espírito da falsa religiosidade.

32.
33.
34.
35.



Por todos os empresários e empreendedores que tem semeado
nesta obra.

36.

Agência Unidade - Logotipos e Identidade Visual - Michel Borges
Angellic Interiores - Cortinas e Persianas - Angélica Denise
Atelier do Corte - Ricardo Heylmann
Auto Car Mecânica - Marco Dias
Boutique Sunflower - Onilda e Sandro Michel
Brechó das Variedades - Silvia Wilborn
Brechó MBCV - Valquíria Tretto
Calçados Naise - Antônio Zambelli
Cantina MBCV - Pr. Eli Matusalém
Casa das Soldas - Ivo da Silva Boeira 
Cestaria Presentes e Decoração de Eventos - Claudia Helena
Pereira
CGR Sistema da Segurança - Rogerio e Cândida Camargo
Clínica Veterinária Bicharada e Cia - Dra. Tatiana Graebin
Comércio de Roupas - Bruno Taiana
Corretor de Imóveis - Denison Rockenbach
Churrasquinhos do Zeca - Jose Carlos Machado
Crepe Suíço - Vanderlei e Carmem Pinheiro
Crê Comercio e Consultoria - Pr. Creones
Designer de Sobrancelhas - Janaina Patrícia da Silva
Dias Consórcios - Fernando Dias
EBCV - Escola Batista Cristo é a Vida
Ecopaper Novo Hamburgo - Pedro Esmael Ruppenthal
EJA A DISTANCIA - Rede Styllus
Elétrica Soares - Lavosir Soares da Silva
Engemol de Engenharia - Ludimar Sparrenberger  
Escola de Música MBCV - Professores
Escola Educar para a Vida (Planeta Alegria) - Simone Raquel
Haupenthal
Escola Estúdio do Corpo - Pra. Katia Marin
Escola Solutions e Clube do Cuidador - Dreice L. M. Linhares
Escolinha de Futebol Infantil - Ramim Lima
Escritório de Advocacia - Dra. Marilines Rorato
Espaço Prof. Mi - Michele de Mello Marcelino
Espaço Rosa Mello Comércio e Vestuário - Michele de Mello
Marcelino
Faraó Pneus - Maicon Mendes
Faculdade -  FAEL 



Farmácias Sul Farma - Suzana Dallangnol
Farmahall - Stefanny Petry
FF Metalúrgica - Evandro André Fonseca e Amanda R. Fonseca
Fisioterapeuta - Pra. Katia Marin
Fisioterapia Domiciliar - Fabiane Alonso
Flor e Arte Floricultura - Fabiane Ptzinger 
Foto e Vídeo - Joares Machado
Fotógrafa - Cristiane Fiori de Moraes
Fotografia e Design Gráfico - Marlon Arruda
Funilaria Bieger - Acélio Bieger
Garagem Veículos - Davenir e Ederson da Silva
Gás Flex Instalação e Manut. GNV - Amauri Moreira e Rosangela
Maria Jacobs
Gassrah Vidro Design - Raul Fernando de Oliveira
GPME (Gestão p/ pequenas e médias empresas) - Gilson Monteiro,
Paulo Redin
GR Impressos - Pr. Joao Matusalém
Gráfica Ebenézer - Pr. Alexandre Paim da Silva 
I9 Academia - Alexander Dias Vargas
J.B. Consórcios - Pr. Josué Brito
Jardinagem Moreira - Marcelo Moreira Pereira
JCLK Eletro / IG Energia - Laoni Kayser
Kaé Sonorizações Ltda. - Nelson Luis Fiori
Kenko Pato - IrleteTelo
Kirsch Calçados e Confecções - Emerson Kirsch
Lanches - Isabel Birck
Leticia Comércio de Congelados
Livraria e Papelaria Essência - Elisama Schmidt
Livraria e papelaria Otimiza - Pr. Alexandre Paim da Silva
Lymyt' s Calçados - Emerson Kirsch
Lojas REDE Preço Baixo - Ezequiel e Sandra Oliveira
Lumberjack Barbershop - Marlon Linhares
Marcenaria MBCV 
Mercado e Acougue Faller Barth - Darci e Sandra Barth
Microseometista Irideo - Claudiomir Lang
Mosiaga Automóveis - Jonatan Mosiaga
Motorista de Uber - Márcio Rafael Marques Pereira
Parceiros Projeto Expansão - Colaboradores
Pousada do Mar - Marcelo e Cheila Dias
PC & Arte Informática - Tiago Rafael Saraiva
Personal Corretagem, Consórcio - Paulo R. R. Dutra



Peperoni - Lucas Spagnol
Perfuração de Poços Artesianos - Marcelo Dias
Ponto do Sabor Cafeteria - Amanda Andressa de Vargas
Posto de Lavagem Figueira - Rovani Schirmer
Princípios Representações Ltda. - Fabiane Silva e Matheus F. Elfar
Produtorora Music e Fest - Wesllen Franscisco de Araujo
Produtos de Limpeza - Luiz Augsten
Relojoaria e Ótica Stylo - Pr. Vilmar Loncoski
Renove sua Casa com Preço Baixo - Pra. Margot Onzi
Representante Comercial - Denise Wollf Mallmann
Representante Comercial - Evandro Henrique de Araújo
Representante Comercial - Jacó Thomas
Representante Comercial - Ruth Ganzer
Restaurante Vitoria - José Ivar e Patrícia
Ronda - Vigilância Eletrônica
R. Silva Consultoria APVS - Rodrigo da Silva
Salão de Beleza - Claudete de Souza
Salão de Beleza - Ezequias Antunes
Salão de Beleza - Ezequiel Camargo
Salão de Beleza - Jair Linhares
Salão de Beleza - Laerte Vargas
Salão de Beleza - Paula Ramos
Salão de Beleza - Pra. Terezinha de Moraes
Supermercado JR - Alex da Silva
Serralheria MBCV
Sognari Móveis sob Medidas - Hugo Fonseca e Roque Dorneles
Studio La Bele - Valentina Leticia Andrade
Sublime Moveis Sob Medida - Rafael Henrique Gewehr
Sun Flower - Sandro Michel
Tascheto Transportes - Leandro Tascheto
Tecnqnint Informática - Carlos Eduardo de Lemos e Ana Lúcia
Pimentel de Melo
Trafisul - Jeferson Konradt
Trentin Embalagens - Graciela Trentin e Solano Bravo
Vida Atelier de Doces e Salgados - Viviane Mossman
Vigilância Eletrônica - Ronda
Vigilância Futurity - Gessi da Silva Souza
Viveiro Morro da Figueira - Paula Huff e Henrique Gorkos
W Brasil Shoes - Edson Dolina
100.ZM Lanches - José Santos

Amém!!!!!!!





QUEM SOMOS
O MBCV trabalha com a visão que alcança a família. Nosso empenho é
para que todos tenham espaço para crescer, compreender os princípios
da Palavra, desenvolver suas capacidades e colocar sua vida a serviço
do Reino de Deus. As verdades ensinadas trazem solução para a vida
social, espiritual e material. Pautados nos valores da Palavra, podemos

recomeçar nossa vida com Deus.

NOSSA MISSÃO
Ser uma referência como igreja no Brasil e no exterior, oferecendo

solução para sociedade e difundindo o Evangelho através do ensino
prático da palavra, promovendo, valorizando e orientando o

crescimento do indivíduo e da família nas três áreas da vida: espiritual,
social e material.

N      OSSA VISÃO
Transformar o mundo através do evangelho do Reino.

NOSSOS VALORES
A igreja precisa ter suas convicções firmadas nos princípios da

Palavra, com uma postura ética e coerente com aquilo que propõe
para a sociedade. Nossas convicções norteiam nossas ações e nos

possibilitam alcançar esses propósitos.
 

Fé
No Senhor Jesus Cristo e em Sua Palavra. 

 
Crescimento

Desenvolver as capacidades dadas por Deus para amar, perdoar e
servir.

 
Unidade

Caminhar juntos, servir uns aos outros e respeitar as diferenças.
 

Perseverança
Permanecer firme diante das necessidades, mantendo hábitos que

honrem a Deus.

Aproveitando que você está aqui, vamos conhecer um
pouco mais sobre o MBCV?



Respeito
Á ordem hierárquica de deveres e valores.

Família
É a base da sociedade, instituída por Deus e deve ser mantida dentro
dos padrões divinos, a fim de desenvolver e perpetuar os desígnios.

 
Pioneirismo

Criar soluções para oportunizar a prática da palavra e o crescimento
de cada indivíduo.



Ministério Ba�sta Cristo é a Vida

Rua Sobradinho, 301 - São Jorge
Novo Hamburgo - RS

Cep: 93534-540
(51) 3582-3620

mbcv.org

secretaria@mbcv.org

twitter.com/mbcvoficial

facebook.com/mbcvoficial youtube.com/mbcvtv

instagram.com/mbcvoficial
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