
 

 

PADRÕES DE CONDUTA 

Como organização cristã, a Palavra da Vida tem uma posição peculiar 

no mundo atual. Sua finalidade é exaltar a Deus, propagando o evangelho de 

Jesus Cristo. Todos os que têm vínculo formal com a Organização – seja numa 

equipe de evangelização, no escritório, nos clubes bíblicos ou na Diretoria – 

formam uma comunidade e não um grupo autônomo de indivíduos. 

Consequentemente, eles têm certas responsabilidades e obrigações dentro da 

comunidade, para o alcance dos alvos dela.  

Para que a Organização funcione sem atrito e atinja seus objetivos, é 

necessário um compromisso mútuo a uma série de regulamentos internos. 

Estes regulamentos, ao serem aceitos por todos os membros, envolvem a 

renúncia de certos interesses individuais. Desde que a Palavra da Vida é uma 

comunidade cristã, precisa seguir princípios bíblicos relacionados 

especificamente ao procedimento cristão. Por essa razão, proíbe aquilo que é 

claramente negado pela Palavra de Deus. Por exemplo, Rm 1; 1 Co. 6.9-20 – 

bebedeira, imoralidade sexual, desonestidade. Além disso, espera-se que o 

indivíduo demonstre amor cristão, consideração pelos direitos dos outros, 

honestidade e senso elevado de ética cristã. É apenas aquilo que a Palavra de 

Deus ensina como essencial a um caráter cristão (Ef. 4.24, 5.8).  

A Palavra da Vida reconhece os princípios da liberdade cristã na área de 

assuntos duvidosos – coisas intrinsecamente inocentes. Contudo, reconhece 

também que a liberdade pode ser reprimida em certos casos. O procedimento 

bíblico acha-se em Atos 15 e Romanos 14,I Co 10:23, onde certos costumes 

totalmente inocentes foram proibidos porque podiam causar dano a outros 

membros da comunidade cristã.  

A Palavra da Vida rejeita a filosofia que exige experiência e contato com 

elementos duvidosos ou repreensíveis, como subsídios à ampliação do 

discernimento moral do indivíduo. Desta forma, a Palavra da Vida limita sua 

própria liberdade, estabelecendo padrões de conduta elevados para evitar 

escândalo em sua comunidade. Neste espírito, a Organização exige que todos 

os membros se abstenham de bebidas alcoólicas, cigarros, jogos de azar, 

narcóticos, bailes, e que não sejam adeptos de sociedades secretas.  

Tendo isso em vista, pede a todos que sejam discretos na escolha de 

diversões, incluindo rádio, televisão, discos e literatura. A Organização 

reconhece que a observância dos regulamentos acima não integra o total da 

responsabilidade do indivíduo para com Deus e não é, por si só, uma indicação 

de submissão cristã. Contudo, a disposição individual em observar estes 

regulamentos, demonstra maturidade e preocupação espiritual pela 

comunidade cristã e isto está de acordo com a lei do amor representada nas 

Escrituras (Gl. 5.13-24).  



 

 

Todo procedimento que seja ofensivo às normas cristãs não será aceito 

no meio da Palavra da Vida. Mesmo que a convicção pessoal de alguém não 

esteja completamente de acordo com estes padrões, o propósito subjacente o 

obrigará a uma definição. Assim, o membro da comunidade que não puder 

sujeitar-se, com plena consciência, deverá pedir desligado do cargo que ocupa. 

Igualmente, quem não cooperar intencionalmente, será desligado. 

 

INSTITUTO BÍBLICO PALAVRA DA VIDA 

PADRÃO DE ROUPA FEMININO 

1. CAMISETAS:  

 Com alças com 2 a 3 dedos de largura. 

 

2. BLUSAS:  

 Comprimento – suficiente para ensacar sem sair da calça com os 

movimentos, mostrando a barriga e o bumbum.  

 Cavas – Devem ser pequenas, não folgadas, suficiente para cobrir o 

soutien. Devem ser decentes a ponto de movimentar-se sem 

preocupação.  

 Não podem ser transparentes, justas, coladas ao corpo de forma que 

delineie os contornos do corpo.  

 Decotes – que não mostrem o início da divisão dos seios. 

 

3. COLETES:  

 Só com camisetas por baixo. 

 

4.  SAIAS: 

 Um dedo acima do joelho.  

 Não deve ser colada, marcando as curvas , nem transparente.  

 Saias com abertura atrás (lascão) não devem ultrapassar 15 cm de 

abertura. Caso seja longa, a abertura não deve ultrapassar a medida 

da saia padrão. 

 

5. BERMUDAS:  

 O comprimento deve ser 15 cm do gavião da bermuda.  

 Não deve ser cotton, nem justa, nem transparente. 

 

6. CALÇAS:  

 Cotton – só com camisão bem comprido e o uso é restrito para 

caminhadas.  

 Stretch – só com um camisão cobrindo as nádegas.  

 Não devem ser justas demais. 



 

 

7.  MAIÔS:  

 A cava da perna deve ser na altura do osso da bacia.  

 Decote – suficiente para cobrir todo o seio.  

 Para descer para o acampamento só com o uso de short e camiseta. 

 

8. VESTIDOS:  

 Finos – só com anágua por baixo.  

 Segue o padrão de camisa e saia  

 Decote atrás – uma mão fechada acima do sutiã convencional. 

 

9. SOUTIENS:  

 Não devem aparecer, nem devem ser usados como uma segunda 

opção para alça. 

 

 

PADRÃO DE ROUPA MASCULINO 

 
  

 Os homens devem ser modestos no vestir e evitar roupas com furos 
e/ou excessivamente apertadas em locais inadequados. Também 
não será permitido bermudas ou calças de moleton. 

 

 O aluno pode optar pelo uso de barba, cavanhaque ou bigode. 
Contudo, deve mantê-los bem cuidados e devidamente aparados.  

 Os penteados devem ser convencionais e de comprimento moderado 
(que não cubram os olhos, orelhas ou parte superior do colarinho).  

 Não são permitidos estilos e cores radicais (que vá além das cores 
naturais existentes). 

 O vestuário deve mostrar asseio e moderação. 

 Para as moças, o uso de piercings está restrito às orelhas (máximo 
de três piercings). 

 O uso de bonés só será permitido em dias e horários livres, e/ou 
atividades liberadas pelo IBPV.  

 Obs.: Não será permitido o uso de piercings e/ou brincos (para os 
rapazes).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Aparência Específica 

 
 

2.1 Para Aulas: 
 

Segundas, Terças, Quartas, Quintas e Sextas: Traje escolar 
 

 (Rapazes: Calça (jeans ou social) camisa de botão, pólo, ou camiseta 
com manga; calçado fechado ou crocs. 

 (Moças: Calça (jeans, moletom ou social), vestidos, saias, camisetas e 
blusinhas. É permitido uso de rasteirinhas, (sem descalça-las durante as 
aulas) e crocs. 
 

É proibido o uso de calças ou bermudas de moletom para os rapazes.  
O uso de chinelos é proibido a todos.  
 

 Trabalho e Educação Física: bermuda ou calção até a altura do joelho 
(calção com sunga), camiseta, tênis (educação física) ou chinelo. Não é 
permitido aos rapazes andar pelo campus sem camisa. 

 

 Piscina: Calção apropriado para banho (forrado). Não deve ser de 
material colante, transparente ou sunga. 

 

 Calças – Não devem ser justas ou coladas ao corpo. (tipo skinny) 
 

 Bermudas – Não pode ser de material tipo moleton, e deve-se ter 
cuidado com a “abertura das bermudas”, principalmente ao sentar-se. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Assinatura do aluno 


