FORMULÁRIO INTERNACIONAL
DE INSCRIÇÃO E LICENCIAMENTO
Nome: ________________________________________ Cargo: ___________________________________
Nome da Igreja: _________________________________________ CNPJ ____________________________
Endereço: _______________________________________________________________________________
Bairro: ______________________________________________ CEP: _________________ Estado: ______
Fone: ____________________ Fax: _____________________ E-mail: _____________________________
No de membros: __________ Matriculados na EBD: _____________ No. De Jovens: _________________
Nossa igreja está enviando este formulário de pedido de inscrição e licenciamento a New Creation Evangelism Brasil para se tornar
uma Igreja Licenciada de Casa do Julgamento e poder usar este material para alcançar nossa comunidade para Cristo. Como uma
Igreja Licenciada nós concordamos com o seguinte:
1. Usar Casa do Julgamento como uma ferramenta para evangelizar não-Cristãos, encorajando-os, pelo poder do Espírito
Santo, a que se arrependam de seus pecados e creiam em Cristo, recebendo-o como seu salvador pessoal e seguindo a Ele
como Senhor de suas vidas. Nossa igreja acredita que a Bíblia é a inspirada e infalível palavra de Deus; que o único
verdadeiro Deus revela a si mesmo a nós como Pai, Filho e Espírito Santo; que a salvação é pela Graça de Deus e não pelas
obras; que Jesus Cristo é o filho de Deus que voluntariamente morreu na cruz pelos nossos pecados para que todo aquele
que o aceite tenha vida eterna e que Cristo ressuscitou corporalmente e ascendeu aos céus onde agora é nosso intercessor,
e que o Espírito Santo mora em todos aqueles que aceitam Cristo como Salvador.
2.

Nossa igreja receberá a permissão e se tornará uma Igreja Licenciada desde que: a) Envie o Contrato assinado e a taxa
anual de licenciamento de R$ 500,00; b) A New Creation Evangelism Brasil (de agora em diante referido apenas como
NCEB) assine este Contrato e c) nossa igreja participe de um seminário de treinamento antes de montar a primeira
apresentação de Casa do Julgamento. O período de validade deste Contrato é de 1 ano a contar da data de sua assinatura,
a menos que seja prorrogado, por escrito, pela NCEB. A Igreja Licenciada pode renovar este Contrato por um período
adicional de um ano, pagando, para isso, a taxa anual de licenciamento que tem também a validade de um ano. O não
pagamento da taxa implica no cancelamento automático deste Contrato. A NCEB reserva-se o direito de não renovar este
Contrato ou de rescindir este acordo, cancelando, portanto, o licenciamento durante o período do Contrato.

3.

Tornando-nos uma Igreja Licenciada, a NCBE concederá à igreja uma licença limitada para uso do nome Casa do
Julgamento, logomarcas, além de receber um Manual de Treinamento contendo: material de divulgação, o roteiro (um por
contrato) e todas as informações necessárias, para que viabilize a montagem de Casa do Julgamento·. A igreja se
compromete a enviar um ou dois membros a um dos Seminários de Treinamento que serão indicados pela NCEB, antes de
nossa primeira apresentação de Casa do Julgamento. Isto não implica em nem um custo adicional a Igreja (não estão
incluídos aqui os custos com viagem e/ou hospedagem). A igreja poderá enviar outras pessoas no futuro desde que haja
vagas disponíveis. NCEB fornecerá a nossa igreja um roteiro diferente a cada Contrato. A Igreja concorda em usar somente
roteiros que foram fornecidos por NCEB durante as apresentações de Casa do Julgamento, não podendo alterar o
conteúdo nem tão pouco o formato dos mesmos. Este licenciamento não pode ser transferido à terceiros.

4.

Manter um arquivo com os resultados de cada ano e enviar um relatório num prazo de cinco dias com as conclusões e
resumo de nossa apresentação.

5.

O nome Casa do Julgamento, logomarcas, roteiros, Manual de Treinamento e todo material com “Copyright” são de
propriedade da NCEB. Estão licenciados para uso por nossa igreja durante o período de vigência deste Contrato. Este
material não pode ser vendido, doado ou emprestado, de nenhuma forma e por nenhum motivo, para outra igreja,
organização ou pessoa. Produtos promocionais com logomarga não poderão ser produzidos e comercializados pela Igreja
sem nossa autorização. Se o licenciamento anual não for renovado depois de um ano ele será cancelado, a igreja, então, não
fará mais uso no nome Casa do Julgamento, logomarcas, roteiros, Manual de Treinamento nem material com “Copyright”,
que serão devolvidos a NCEB.

Solicitando a inscrição pela igreja

Aceito por New Creation Evangelism, Brasil.

Assinatura:_________________________

Assinatura: _____________________________

Nome: ___________________________

Cargo: __________________________________

Data: ____________________________

Data: ___________________________________

New Creation Evangelism, Brasil.
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