
1.Qual sessão do Congresso você está respondendo? 
 

o Quarta-feira 1 Julho (noite) 
o Quinta-feira 2 Julho (manhã) 
o Quinta-feira 2 Julho (noite) 
o Sexta-feira 3 Julho (manhã) 
o Sexta-feira 3 Julho (noite) 
o Sábado 4 Julho (noite) 
o Domingo 5 Julho (manhã) 

 
Outro (especifique) 
 
2. Você é... 
 

o Um delegado do Congresso 
o Assistindo na internet  

 
* 3. Como você gostaria de responder?  

Eu gostaria de me tornar um cristão  
Que notícia fantástica! Ficamos felizes em saber disso.  
Deus te ama e oferece um plano maravilhoso para a sua vida (João 3:16). Descubra mais sobre isso aqui: 
http://www.4laws.com/laws/languages.html  
Não se esqueça de contactar o seu oficial dirigente, que ficará feliz em lhe ajudar com os primeiros passos 
dessa nova vida que tem recebido.  
 
Eu gostaria de renovar o meu compromisso com Deus  
Parabéns! Essa é uma das melhores decisões que você pode fazer. 
 Salmos 145:18 diz que Deus está perto de qualquer um que se achega a Ele. Seus braços estão abertos 
para lhe receber hoje!  
Compartilhe esse desejo com um amigo cristão ou sua igreja local do Exército de Salvação pois estarão 
felizes em lhe ajudar nessa nova caminhada.  
 
Eu gostaria de me tornar membro do Exército de Salvação  
Que boa notícia!  
Há diferentes opções de membresia dentro do Exército de Salvação que você pode considerar.    
http://www.salvationarmy.org.uk/being-salvationist  
Lhe encorajamos a contactar o seu oficial dirigente que poderá converser com você sobre isso e lhe apoiar 
na sua jornada espiritual.  
 
Eu gostaria de desempenhar um papel mais ativo no meu corpo  
Que decisão excelente!   
É muito bom saber que você quer usar mais dos seus talentos e dons.  
Por favour entre em contato com o seu oficial dirigente sobre esse desejo. Poderão lhe ajudar.  
 
Eu gostaria de considerar ao oficialato   
Que notícia boa! Ficamos felizes em saber disso.   
Uma jornada emocionante de serviço se inicia.  
Este clip pode lhe dar uma idéia inicial do que isso envolve.  
https://vimeo.com/51236075 
 
O primeiro passo agora é entrar em contato com o seu oficial dirigente que poderá responder quaisquer 
perguntas que você tenha e lhe ajudar nesse processo.  

http://www.4laws.com/laws/languages.html
http://www.salvationarmy.org.uk/being-salvationist
https://vimeo.com/51236075


 
Eu gostaria de me comprometer mais com a oração  
Que decisão boa! É muito importante fazer da oração uma parte regular da sua vida!   
O Centro de Desenvolvimento da Vida Espiritual do Exército de Salvação tem um site dedicado a esse 
tópico com informações sobre diferentes iniciativas que você possa fazer parte além de recursos que você 
pode utilizar.  
http://www.salvationarmy.org/csld/247prayer  
Favor verifique com o seu oficial dirigente para ver quais atividades de oração estão disponíveis no seu 
corpo.  
 
 
Eu gostaria de encontrar formas de servir melhor à minha comunidade  
Essa é uma ótima decisão!  
O Exército de Salvação atende a centenas de milhares de pessoas em todo o mundo a cada dia. Temos 
certeza de que sua ajuda será muito apreciada e fazer a diferença no seu corpo ou centro social local.   
Entre em contato com o local mais próximo a fim de discutir melhor essa idéia. 
 

 

 4. Favor providenciar seus dados pessoais 

Nome 

Endereço 1 

Endereço 2 

Cidade 

Estado/Província 

Código Postal: 

País*: 

Email*: 

* 5. Território/Comando/Região 
 

* 6. Qual é a sua língua de preferência? 

 

http://www.salvationarmy.org/csld/247prayer

