REFORMA DO PARTIDO
(WWW.REFORMATIONPARTY.ORG)
O fundamento de todo governo de som, incluindo o governo civil, é um medo verdadeiro e próprio do Senhor. É
por isso que lemos no Salmo 2:10-11: "Agora, pois, ser sábio, ó reis, vos instruir, juízes da terra. Servi ao
Senhor com medo ... "O Partido da Reforma é um partido político internacional dedicada à promoção do
governo com base no medo verdade do Senhor, como foi concebido na Liga e Aliança Solene de 1642.
Plataforma do partido
1. É dever de todos os homens e as instituições dos homens, incluindo os governos civis em todos os níveis e
para todas as nações, tribos e línguas, reconhecer as doutrinas bíblicas com precisão resumida nas Normas
originais Westminster, e para suprimir a heresia, idolatria, e todos os outros inimigos da sã doutrina, apropriado
para a sua estação e chamando. Isto inclui violações de ambas as tabelas primeiro e segundo dos Dez
Mandamentos.
2. É dever dos governos civis em todos os níveis e em todas as nações para reconhecer e proteger a igreja que
adere às doutrinas bíblicas com precisão resumida nas Normas originais Westminster, e ser uma mãe de
enfermagem a essa igreja. E apenas membros comungantes masculinos daquela igreja deveriam ser autorizados
a votar ou ocupar cargos públicos no governo civil.
3. É nosso dever não entrar em juramentos ilegais e confederações ilegal com os hereges e infiéis para fins de
conveniência política.
Filiação
Existem dois tipos de filiação no Partido da Reforma: membros votantes e associados (sem direito a voto)
membros:
Membros votantes • Indicada seu desejo e vontade de ser um membro votante no Partido da Reforma.
• Indicado a sua plena adesão às doutrinas bíblicas resumidas nas Normas originais Westminster (que incluem a
Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Menor de Westminster e do Catecismo Maior de Westminster).
• Indicada seu acordo com a Plataforma Partido do Partido da Reforma.
• Membro Communicant em boa posição em uma igreja presbiteriana / reformada
• Masculino
• 21 anos ou mais
Membros associados • Indicada seu desejo e vontade de ser um membro associado do Partido da Reforma.
• Indicado a sua plena adesão às doutrinas bíblicas resumidas nas Normas originais Westminster (que incluem a
Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Menor de Westminster e do Catecismo Maior de Westminster).
• Indicada seu acordo com a Plataforma Partido do Partido da Reforma.
• Communicant ou membro aderente em boa posição em uma igreja presbiteriana / reformada
Conselho de Diretores
O Partido da Reforma tem atualmente um Conselho de 3 homem de oficiais eleitos. Oficiais devem ser
membros votantes e não os ministros do evangelho.
Olhando para a frente
Em seu início o Partido da Reforma, mas tem um Conselho de Diretores. Mas olhando para a frente, se o

Senhor abençoa com o aumento, espera-se que dentro de cada nação haverá conselhos locais e regionais
formadas, de modo que membros votantes não só elegem um Conselho Nacional, mas também um Conselho
local e regional para o seu distrito. Uma vez que, pelo menos, duas nações têm pelo menos dez membros
votantes, espera-se que cada nação pode ter seu próprio conselho nacional. E, finalmente, espera-se que cada
Conselho nacional pode enviar representantes para uma Confederação Internacional dos Conselhos Reforma
Partido Nacional. Oramos para o dia quando todas as nações da terra são o convênio de servir a Jesus Cristo de
acordo com os princípios bíblicos descritos nas Normas originais Westminster, e oramos para que o Partido da
Reforma pode ser usada por Deus como um instrumento para esse fim.

Por que juntar a nós?
Todo homem tem o dever de contribuir para o mandato de domínio ("ter domínio ... sobre toda coisa vivente
que se move sobre a terra" - Gênesis 1:28), que inclui, necessariamente, o envolvimento político. Como uma
questão prática, a maioria dos homens estão envolvidos na política de alguma forma, mas a questão é como. São
de voto e apoiar os partidos políticos que envolvem as alianças políticas com os hereges e infiéis? Nós
acreditamos que os homens têm o dever, em vez de se envolver em política reformada explicitamente cristã.
Além disso, ele deve estar no coração de cada crente que vê o mundo destituído de um mesmo governo cristã
reformada, ao contrário do passado, o sentimento expresso no Salmo 137, "Junto aos rios de Babilônia, ali nos
assentamos e, sim, nós chorou, quando nos lembramos de Sião. ... "Esses crentes no Salmo 137 não eram
simplesmente satisfeito de encontro para adoração na Babilônia de seu dia, mas eles desejavam ver uma nação
restaurado que glorificava a Deus. E buscaram a oportunidade de ter a nação restaurada, como lemos nos livros
de Esdras e Neemias.
Finalmente, o nosso curso é testado pelo tempo e prática. Estamos trabalhando para o estabelecimento de
convênio comunidades cristã e reformada estruturas civis, mesmo que a princípio eles ser modesto. Como as
rampas Senhor o Seu julgamento sobre não-reformado sociedades, como provavelmente vai se tornar mais
viável e da necessidade de forma mais óbvia. Fazendo sociedades secularizadas menos intolerável é cada vez
mais, obviamente, como a reorganização cadeiras no convés de um navio afundando. Mas sabemos do passado
que Deus tem abençoado os esforços de um número ainda relativamente pequeno de crentes na criação de
comunidades cristã e reformada convênio estruturas civis, assim como Ele abençoou o pequeno grupo de
peregrinos na colônia de Plymouth.
Esperamos que você se juntar a nós em oração, considerando neste esforço. Se você gostaria de participar, ou
tiver dúvidas sobre como participar, se sentir livre para e-mail para info@reformationparty.org .

