Compromisso de Membresia
A Rede Global de Evangelistas existe para identificar, afirmar, equipar e mobilizar você com recursos e relacionamentos que
sejam necessários para cumprir o chamado de Deus na sua vida. O seu compromisso com os termos abaixo irá possibilitar
uma longa parceria na evangelização do mundo. Ao se tornar um membro da Rede Global de Evangelistas, você concorda
com os seguintes termos:
 PARTICIPAR de pelo menos um evento da REDE no ano.
Dois componentes principais da nossa missão são:
1) Prover oportunidades para os nossos membros evangelizarem.
2) Providenciar oportunidades para treinamento para os membros crescerem em seus ministérios. Para que possamos
alcançar este objetivo, pedimos que você atenda a uma das seguintes atividades no ano: Um evento evangelístico da
Rede Global de Evangelista, uma Conferência da Rede ou um festival Luís Palau. Você poderá servir em um evento
evangelístico com um parceiro da Rede, participar de um grupo de Avanço, pedir uma mentoria de evangelismo,
participar de um webinar da Rede ou de uma reunião de oração em parceria com a GNE.
 PARTICIPAR regularmente na vida da GNE.
Faça o melhor uso das reuniões de oração, coaching, recursos, Grupos de Avanço e outras oportunidades disponíveis.
 FORNECER informações regulares sobre eventos que você e sua igreja estejam fazendo relacionados com evangelismo
e evangelização.
Nós queremos promover o seu ministério e eventos em nosso Website, através da nossa mídia social, e nas comunicações
da Associação Luís Palau. A GNE também gostaria de te encorajar, orar por você, e ajudá‐lo de forma prática, se tivermos
a capacidade para isso. A sua comunicação constante irá nos ajudar a nos conectar.
 PAGAR integralmente qualquer acordo que você e seu ministério tenha feito para a realização de parcerias
evangelísticas.
Membros devem honrar com os compromissos feitos em parcerias para eventos e atividades acordadas com outras
pessoas e instituições. Nós recomendamos que todas as parcerias e acordos sejam feitos e assinados antes do
desenvolvimento de projetos de parceria. O acordo deverá definir o que é esperado das partes, incluindo todas as
obrigações financeiras.
 SE COMPROMETER com o mandato Bíblico de aprender e ensinar outras pessoas.
… e o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite‐o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem
os outros. (2Timótio 2.2)
 RESPEITAR informações confidenciais.
Como um membro da GNE, você poderá ter acesso a informação confidencial de outro membro da Rede. É esperado que
membros não divulguem ou utilizem nenhuma informação confidencial sem permissão.
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GNE Código de Conduta
Os membros da Rede Global de Evangelistas (GNE) devem manter um padrão ético, um comportamento santo diante de Deus e dos homens.
Para esse fim, os membros da GNE devem dedicar suas vidas para fazer a missão de Deus com honestidade, fidelidade, justiça, integridade
e respeito pelos outros.
Os membros da Rede Global de Evangelistas devem obedecer às leis dos Países onde residem. Devem agir de maneira que valorize a honra,
integridade e dignidade. Membros devem tratar todas as pessoas com o amor cristão e respeito, independentemente da raça, religião, sexo,
deficiência, idade ou origem.
Membros devem reconhecer que a principal função dos seus ministérios é servir ao Senhor em todo o tempo e da melhor maneira possível.
Membros devem reconhecer que são embaixadores de Cristo.
Como membros da Rede e evangelistas, os mesmos devem viver de maneira exemplar em transparência, honestidade, integridade e
humildade.
A Rede Global de Evangelistas se reserva no direito de excluir um membro da Rede Global de Evangelistas caso estes padrões não sejam
seguidos.
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