Pacto e Código de Etica
PARA LÍDERES RELIGIOSOS & PROFISSIONAIS DA AMERICAN BAPTIST CHURCHES NOS USA
Tendo aceito o chamado de Deus para liderança da Igreja, eu comprometo-me com Deus a servir a Cristo e sua Igreja com a
ajuda do Senhor, sendo profundamente obediente a dois grandes mandamentos: amar a Deus de todo o meu coração, alma,
mente e vigor, e amar meu próximo como a mim mesmo.
Reafirmando este compromisso, aceito seguir o Código de Ética do Conselho de Ministros da American Baptist Churches e irei
apoiar fielmente seus propósitos e ideais. Ainda ratifico meu compromisso de pacto com meus colegas de ministério
prometendo em apoiá-los com responsabilidade no cumprimento de atos públicos determinados pelo Código de Ética.
•

Eu apoiarei verdadeiramente as tradições e costumes da American Baptist Churches; não aceitarei uma posição na
família batista americana a não ser que esteja de acordo com essas tradições e costumes; nem tampouco usarei minha
influência para alienar minha congregação/membros ou qualquer pessoa que tenha relação e apóie a denominação. Se
minhas convicções mudarem renunciarei a minha posição.

•

Eu respeitarei e reconhecerei a variedade de chamados ministeriais entre meus colegas batistas americanos, e outros
cristãos.

•

Eu procurarei apoiar meus colegas de ministério, construindo relacionamentos saudáveis onde quer que sirva, tanto
com a equipe com a qual trabalhe, como com meus colegas pastores de igrejas vizinhas.

•

Eu defenderei uma justa compensação por minha profissão. Eu ajudarei colegas e pessoas leigas a entenderem que
líderes religiosos profissionais não devem esperar receber ou cobrar taxas por serviços pastorais prestados a seus
membros, pois afinal, esses mesmos membros é que o ajudam a ter um salário.

•

Eu não buscarei ter favores e privilégios pessoais devido a minha posição.

•

Eu procurarei manter uma disciplina ministerial de tal maneira, que tenha horário para oração e devocional, esforçandome em manter uma sadia relação familiar, integridade moral, responsabilidade financeira, envolvendo-me em
atividades educacionais e de lazer que visem o desenvolvimento pessoal e profissional.

•

Eu procurarei manter hábitos saudáveis.

•

Eu reconhecerei meu compromisso fundamental com a igreja ou grupo empregador pelo qual fui chamado, e aceitarei
mais responsabilidades somente se elas não interferirem com o total desempenho de meu ministério.

•

Eu pessoal e publicamente apoiarei meus colegas que sofrerem discriminação por gênero, raça, idade, estado civil,
nacionalidade, deficiência ou dificuldade física.

•

Eu não farei proselitismo com outras igrejas cristãs.

•

Eu não irei, após minha renuncia ou aposentadoria, manter relações de liderança religiosa profissional com meus
membros formais, e não manterei contato profissional na área de outro líder religioso profissional sem o pedido dele(a)
e/ou seu consentimento.

•

Eu manterei sigilo de qualquer informação privilegiada que tenha recebido durante o meu trabalho como pastor. Eu não
revelarei conversas confidenciais em particular ou público, a não ser que em experiência como pastor, esteja
convencido que a sanidade da confidência é superada pela crença fundamentada de que o membro/cliente irá causar
iminente ameaça a sua vida ou outro dano a si mesmo e a outros, ou a não ser que esse privilégio seja retirado por
aquele que fez a confidência.

•

Eu demonstrarei meu amor pessoal por Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo, em minha vida e ministério, como me
empenharei juntamente com meus colegas para preservar a dignidade, manter a disciplina e promover a integridade da
vocação na qual fomos chamados.

•

Não usarei meu status, posição ou autoridade para conscientemente abusar, desencaminhar, influenciar negativamente,
manipular, ou levar vantagem sobre qualquer pessoa, especialmente as crianças.

•

Relatarei todos os casos de abuso, como requerido pela lei, à agência apropriada. Nos casos em estejam envolvidas
pessoas que trabalham num ministério da ABC, relatarei também as circunstâncias ao representante denominacional
regional e/ou nacional apropriado.
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