
São José Rio Preto, SP., _____ de _____________________ de _______ 

À 
Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto 
A/C Conselho 
Rua Prudente de Moraes 2664, Boa Vista 
15025-045 – São José do Rio Preto, SP 

Assunto: Solicitação de jurisdição. 

Prezados irmãos; 

Venho por meio desta expressar meu desejo de me tornar membro comungante desta igreja, de 
acordo com o Artigo 16, alínea “d”, da Constituição Interna da Igreja Presbiteriana do Brasil (CI/IPB). 

Sou proveniente da Igreja ________________________________________________, 
professo(a) e devidamente batizado(a). Me identifiquei com a doutrina, forma de governo, culto e 
prática cristã da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. Frequento a igreja desde 
______________________________ e creio que é hora de ser membro efetivo desta comunidade. 

Eu me comprometo a seguir os princípios bíblicos e doutrinários da IPB Rio Preto, bem como 
os deveres do Artigo 14 da CI/IPB, como seguem: 

a) Viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada; 

b) honrar e propagar o evangelho pela vida e pela palavra; 

c) sustentar a igreja e as suas instituições, moral e financeiramente; 

d) obedecer as autoridades da igreja, enquanto estas permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras; 

e) participar dos trabalhos e reuniões da sua igreja, inclusive assembleias. 

Aceito os termos de privacidade do site da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto 
(www.ipbriopreto.org.br/privacidade/). Autorizo que meus dados pessoais fornecidos acima, bem 
fotos ou imagens obtidas no contexto da igreja sejam utilizados e tratados para fins de cadastros 
estatísticos de visitantes, e de divulgação de eventos e cultos, de conformidade com a Lei 13.709. 

Sem mais, na expectativa da acolhida dos irmãos, subscrevo-me. 

 

São José do Rio Preto, ____, de _________________, de __________.  

Nome: ___________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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