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Este documento de código de conduta legisla o procedimento relativo à comunicação
entre os membros / filhos espirituais da CCF International Church e seus ministérios
associados  (domésticos e internacional) e todos  os ministérios / organizações
externas.

Ele existe para estabelecer,  implementar  e manter  os processos necessários para
comunicações externas  envolvendo todos  os membros  /  filhos espirituais  da  CCF
International Church e seus ministérios associados, ambos doméstico e internacional
(para fácil referência, nos referiremos a este grupo simplesmente como “CCF”). Este
documento  alinha-se  com  os  princípios  relativos  à doutrina pai /  filho, mais
especificamente Princípios do Homem Estabelecido.

Este documento identifica o que a “CCF” irá comunicar, quando irá comunicar, com
quem irá comunicar, como se comunicará e o processo pelo qual as partes externas
devem se comunicar em troca.

Visão & Estratégia

Todas  as  estratégias  e  planos  de  qualquer  organização  externa  que  requeiram
colaboração e apoio da “CCF” ou de qualquer pessoa que seja membro / pastor da
CCF devem ser comunicados a Roy Pillay, o presidente sénior (homem estabelecido)
da “CCF”.

Notificações Gerais

Alistair  Pillay é responsável  por todas as notificações de e para CCF International
Church  SA. Exemplos  de  tais  incluem;  notificações  e  convites  de  igrejas  /
organizações externas, mudança de horários da igreja e eventos especiais.

Questões Administrativas

Eleanor Pillay é a Secretária Geral da CCF International Church SA e é responsável
por todos as questões administrativas. Exemplos de tais questões incluem; solicitação
de dados bancários da igreja, códigos internacionais, cartas de viagem, agendamento
de consultas com Roy Pillay etc.
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Portadores do Ministério Quíntuplo

Aceitamos parcerias e outras formas de colaboração com outros portadores dos cinco
dons ministeriais da graça no Corpo de Cristo para a edificação de nosso ministério e
o avanço do Reino. Todas as comunicações relacionadas à colaboração potencial
devem ser feitas diretamente com Roy Pillay.  Isso  inclui  pedidos  de  igrejas  /
organizações externas para nomeações de pregação para pastores /  membros da
“CCF”, bem como pedidos de líderes de igrejas externas para pregar na “CCF”

Material doutrinário de suporte

Aceitamos notas de ensino bíblico e materiais que podem ser úteis para a “CCF”.
Encaminhe todas essas comunicações para Eleanor Pillay.

Fórum Internacional Apostólico / Profético

Eleanor Pillay é responsável pela administração do Fórum Internacional Apostólico /
Profético, que inclui o envio de notificações e perguntas a todos os participantes, bem
como a determinação de tópicos de estudo semanais e perspectivas para a semana,
mudança de horários do Fórum, etc. .

Relações comerciais

Newman Rajoo é responsável por todas as consultas de Relações Comerciais de e
para “CCF”. Isso inclui  solicitações de uso de igreja  ou salão, envolvimento com
líderes comunitários.

Questões Internacionais

Todas as questões internacionais devem ser dirigidas a Roy Pillay
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