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Bem-vindo ao curso Parceria! Estamos animados que você tenha escolhido associar-se à  

Victory Church. 

 

A parceria com a igreja é uma parte vital da experiência cristã com Deus. O compromisso com 

uma igreja local é uma expressão externa de seu compromisso de seguir os propósitos de Cristo 

em sua vida. Dentro da igreja, há lugar para todo novo convertido crescer e servir. Cabe a nós, 

como indivíduos, prosseguir nesses caminhos, para que possamos todos “...atingir a medida da 

plenitude de Cristo”. Efésios 4:13 

 

Na Victory, acreditamos que o compromisso com a parceria é dividido em quatro áreas: 

 

1. Compromisso em FREQUENTAR. 

2. Compromisso em DOAR. 

3. Compromisso em SERVIR. 

4. Compromisso em CONVIDAR. 

 

Oro para que você desfrute desse curso e aprenda mais sobre o maravilhoso plano de Jesus 

para sua vida. 

 

Seja abençoado em segui-Lo, 

 

Pastor Lou  

  

INTRODUÇÃO 
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Há quatro razões importantes para se tornar parceiro: 
 

1. Expressar seu      compromisso      com Deus. 

- O plano de Jesus era para a igreja.    Mateus 16:18 

- Os primeiros crentes iam à igreja.    Atos 2:46 

- Parceria com a igreja é um mandamento.   Hebreus 10:25 

- Parceria com a igreja ajuda você a crescer em Deus. 1 Timóteo 3:14-15 

Parceria, em última análise, ajuda o seu compromisso com Deus. 
 

2. É uma experiência cristã:      companheirismo     . Atos 2:42 

Não há vigias cristãos solitários. 
Podemos fazer mais por Deus unidos do que sozinhos. 

 

3. Exercite seus      dons     . Romanos 12:6-8 

Você é uma parte importante do corpo de Cristo. 
 

4. Capacite seu      testemunho     ao perdido. Atos 2:47b 

Você tem um lar na igreja para trazer seus amigos que vêm a Cristo. 
 
Essas quatro razões podem ser vistas nas seguintes áreas de compromisso da igreja: 

1. Compromisso em FREQUENTAR. 

2. Compromisso em DOAR. 

3. Compromisso em SERVIR. 

4. Compromisso em CONVIDAR. 

  

POR QUÊ PARCERIA? 
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COMPARECER 
 

 

 

Onde não há revelação divina, o povo se desvia (...)  

       Provérbios 29:18 

 

Se você não sabe para onde está indo, você nunca saberá quando chegar lá. 

       John Maxwell 

 

Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-

nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o Dia.  

       Hebreus 10:25 

 

Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, 

distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do 

templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de cora-

ção(...) 

       Atos 2:44-46 

 

 

Tornar-se um parceiro de uma igreja significa estar comprometido com a missão e a visão da igreja. 

Também nos comprometemos a frequentar os cultos de adoração regularmente, e nos comprometemos 

a participar ativamente nas vidas de outras famílias da Victory Church, participando de um grupo Cone-

xão a cada semestre. 
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O PODER DE UM PROPÓSITO 
 
Os onze discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o 

adoraram; mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: “Foi-me dada toda a auto-

ridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome 

do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu 

estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos”. 

        Mateus 28:16 - 20 

 

Homens na Bíblia que tinham um PROPÓSITO/MISSÃO: 
Noé _______________________________________________________________________ 

Abraão _____________________________________________________________________ 

José _______________________________________________________________________ 

Moisés _____________________________________________________________________ 

Davi _______________________________________________________________________ 

Jesus ______________________________________________________________________ 

Os discípulos ________________________________________________________________ 

 
 
O VALOR DE UM PROPÓSITO 
 

1. Um propósito declarado irá nos           motivar          . 
 

2. Um propósito declarado irá manter nossas           prioridades em foco          . 
 

3. Um propósito declarado irá           desenvolver nosso potencial          . 
 

4. Um propósito declarado irá nos capacitar a viver no           presente          . 
 

5. Um propósito declarado irá produzir           uma moral elevada          . 
 

6. Um propósito declarado irá nos ajudar a ministrar mais           efetivamente          . 
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Escritura Fundamental 
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para 

anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 

        1 Pedro 2:9 

 

 

 

Missão – O que nós fazemos 

A Victory Church existe para mostrar às pessoas o amor de Deus e conectá-las a Ele. 
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  Cultura da Victory Church 
 
 
 

 
O que você mais gosta na Victory Church? 
Provavelmente, as coisas que você mais gosta representam a cultura de nossa igreja. 

 
Qual é nossa cultura? C.A.R.E.S. 
          Compaixão          - As pessoas da Victory são mais preocupadas com as necessidades dos outros, 

do que em ter suas próprias necessidades atendidas. Romanos 12:10, Filipenses 2:4 

 

        Ação       - As pessoas da Victory não apenas DIZEM que se preocupam, elas MOSTRAM isso em 

suas ações com os outros. Nosso objetivo é MOSTRAR o amor de Deus de forma tangível para as 

pessoas. 1 João 3:18 

 
          Relacionamento          - As pessoas da Victory colocam os relacionamentos como sua prioridade 

mais alta. Procuramos engajar as pessoas em relacionamentos significativos, frutíferos e espirituais, que 

promovam a unidade do Reino de Deus. Efésios 4:3 

 

          Encorajador          - As pessoas da Victory encorajam os outros a crescer espiritualmente, finan-

ceiramente, profissionalmente, e em cada aspecto da vida. Hebreus 10:24 

 

          Servo-Condutor          - Os líderes da Victory reconhecem que a liderança é uma influência e que 

a melhor maneira de construir influência na vida de alguém é através da servidão. Nenhum líder ou 

membro da equipe é tão importante que não tenha que trabalhar duro pelo reino. 1 Pedro 4:10 

 

Estabelecendo a cultura – a tarefa mais importante do Pastor principal é criar uma cultura do Reino e 

é tarefa dos parceiros proteger esse Reino. 

Problemas pessoais – quando há problemas entre as pessoas da igreja, isso geralmente significa que 

uma das personalidades envolvidas não demonstra características que sejam compatíveis com a nossa 

cultura. Não toleramos fofoca ou maledicência. 
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PARTICIPAÇÃO NA IGREJA 
Um lugar para pertencer  

 

Fomos criados para estarmos           conectados          . 
 

Até mesmo no mais puro e perfeito ambiente que a Terra já teve – o Jardim do Éden, Deus disse que 

não era bom o homem ficar sozinho. 

 

Fomos criados para           comunidade          e para o           companheirismo          . Uma vez 

pertencendo a Cristo, você não estará mais sozinho. 

 

Romanos 12:5 diz: “assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos UM corpo, e cada 

membro está ligado a todos os outros. ” 

 

Em outras palavras, eu não funciono no meu pleno potencial sem você. 

 

Se uma parte é cortada fora de seu corpo, ela secará e morrerá. Ela não pode existir por si mesma, nem 

nós. Se ficamos desconectados e somos cortados fora do corpo local, não apenas o corpo sofre, MAS 

nossa vida espiritual também secará e talvez deixe de existir. 

 

Geralmente é o primeiro sintoma de declínio __________________ - frequência inconsistente aos cultos 

e a outras reuniões de crentes. Sempre que crentes se tornam negligentes em relação ao companhei-

rismo, tudo mais começa a desmoronar. 

 

A igreja é a           agenda          de Deus para o mundo. 
Parceria não é algo para não se levar a sério ou ser ignorado. A igreja é a agenda de Deus para o 

mundo! 

 

Mateus 16:18 diz: “E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra EDIFICAREI A MINHA IGREJA, e 

as portas do Hades não poderão vencê-la” 

 

Satanás tentou esmagar a igreja de Jesus Cristo e não teve sucesso. Perseguição dos governos, divi-

sões dentro das congregações, líderes caindo em pecado – você diz que ele tentou, mas foi completa-

mente malsucedido. A igreja não pode ser derrotada. 
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Por que você precisa se           comprometer          com uma igreja           local          : 
 

1. Isso o identifica como um crente genuíno. 

João 13:35: “Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos 

outros” 

A forma pela qual tratamos os outros na casa de Deus provará nosso amor por Deus.  

 

2. Uma família da igreja o afasta do isolamento autocentrado.  

A igreja local é a sala de aula para aprender como progredir na família de Deus. Começamos a praticar 

o altruísmo, amor complacente pelos outros e compartilhar experiências. 

 

3. Uma família na igreja o ajuda a desenvolver “músculos” espirituais. 

Deus espera que desenvolvamos frutos do espírito, que são amor, alegria, paz, paciência, bondade, 

mansidão, fidelidade, gentileza e autocontrole. É fácil ser santo para si mesmo com ninguém por perto. 

Isso é chamado santidade NÃO TESTADA. Coloque algumas pessoas à sua volta que o pressionam a 

seguir o caminho errado, então sua santidade será testada. É fácil nos enganarmos pensando que so-

mos maduros, se não há ninguém para nos desafiar.  

A maturidade real aparece nos relacionamentos! 

 

4. O corpo de Cristo precisa de você. 
Cada um de nós tem um dom espiritual e uma função única a executar na família. Cada um contribui. 

Somente envolver-se fará você crescer espiritualmente. E não é bom apenas frequentar. A igreja precisa 

de você! 

 

5. Você vai compartilhar a missão de Cristo. 

A igreja é um instrumento de Deus na Terra. É mais fácil estar focado nessa missão e orar por ela 

quando você está conectado com outras pessoas que tem o mesmo sentimento que você. 

6. Uma família na igreja o ajudará a evitar retroceder. 
Hebreus 3:13: “Ao contrário, encorajem-se uns aos outros TODOS OS DIAS, durante o tempo que se 

chama “hoje”, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado.”. 

 

O pecado está sempre procurando por uma oportunidade e a tentação está sempre esperando que 

tropecemos. Esse versículo nos diz que estamos nas atividades uns dos outros. Deveríamos nos assistir 

e nos ajudar. Deveríamos nos responsabilizar mutuamente. 
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“Cuidar da própria vida não é uma frase Cristã.” 

       Rick Warren 

 
Concluindo: 
A diferença entre ser um frequentador e ser um parceiro da igreja é o comprometimento. 

 

Frequentadores são espectadores, não participantes; parceiros estão envolvidos no ministério. 

Frequentadores são consumidores, parceiros são colaboradores. 

Frequentadores querem os benefícios de uma igreja sem compartilhar a responsabilidade.  

 

Por que é importante se juntar à família de uma igreja local? Porque isso prova que você está realmente 

comprometido com seus irmãos e irmãs espirituais, não apenas teoricamente. Deus quer que você ame 

pessoas reais, não pessoas ideais. Você pode passar a vida toda procurando pela igreja perfeita, mas 

você nunca a encontrará. Você é chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus faz. 

 

A pessoa que diz “eu não preciso de igreja”, ou é arrogante ou ignorante. 
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GRUPOS: CONEXÃO  

 

Na Victory Church, a conexão é muito importante. A Cultura da Victory inspira o Discipulado. Enfatiza-

mos relacionamentos saudáveis, santos. Esperamos que você tenha o desejo de estar em um grupo 

CONEXÃO a cada semestre. Ser parte de um grupo CONEXÃO é um caminho para nos relacionarmos 

com outras pessoas. 

 

Relacionar-se com outros crentes é como colocamos em prática os ensinamentos de Cristo, que apren-

demos conforme estudamos a Bíblia. A maturidade cristã não é saber mais sobre a Bíblia ou oração. É 

saber como aplicar a Bíblia em sua vida diária. Por causa disso, o verdadeiro crescimento espiritual 

somente toma seu lugar através de provas e relacionamentos. 

 

Há três sessões de grupos CONEXÃO por ano – inverno, primavera e outono. Geralmente, um grupo 

CONEXÃO durará 8 semanas, ainda que a duração de algumas reuniões possa variar. Em um grupo, 

você conhecerá e orará por outras pessoas, assim como aprenderá mais sobre a Bíblia. As reuniões 

podem ser tanto em casas, como na igreja, e tem entre 5 a 15 pessoas. Um grupo começará e terminará 

pontualmente no horário, e inclui oração e ensinamento, bem como tempo para socializar. 

 

 

COMO ME INSCREVO PARA UM GRUPO CONEXÃO? 
 

Há três formas de se inscrever: 

1. Antes de cada novo semestre, haverá divulgação durante algumas semanas, informando so-

bre os próximos grupos. Durante o período de divulgação, haverá um lugar no Connection 

Card para indicar qual grupo você gostaria de participar. 

2. Durante esse mesmo período de divulgação, você também pode inscrever-se para um grupo 

na mesa de informações que estará localizada no hall de entrada. 

3. Há também a inscrição online, que pode ser encontrada no website da igreja. 

a. Acesse www.VictoryChurchMA.com 

b. Clique no link CONNECT Groups. Abrirá a página de introdução. Você pode visualizar 

vários grupos clicando nos links ao lado esquerdo da página. 

c. Inscreva-se clicando no link Register for a Group no final da lista de grupos. 
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DOAÇÃO 
 

“Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à 

prova”, diz o Senhor dos Exércitos, “e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre 

vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las”. 

        Malaquias 3:10 

 

Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a sorte de hortaliças, 

mas desprezam a justiça e o amor de Deus! Vocês deviam praticar estas coisas, sem deixar de fazer 

aquelas. 

        Lucas 11:42 

 

 

Todo seguidor de Jesus deve ser doador. Quando doamos, literalmente tomamos sobre nós o caráter 

de Deus. João 3:16 diz: "Porque Deus tanto amou o mundo que deu...". Deus é um doador. A motivação 

da doação é o amor. Ele amou, por isso, ele doou. 

 

A extensão daquele amor é encontrada no que ele deu ao mundo. "Porque Deus tanto amou o mundo, 

que deu seu Filho Unigênito...". Deus não apenas é um doador, mas quando você examina o presente 

que ele deu, a saber, seu Filho, podemos ver que Deus é um doador extravagante. Se temos que ter o 

caráter de Deus, devemos também nos esforçarmos para sermos doadores extravagantes. 

 

Parceiros de uma igreja dão suporte à igreja com os dízimos e ofertas. Essa parte da nossa apostila 

sobre parceria, examinará o que é dizimar e porque isso é importante.  
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PENSAMENTOS SOBRE O DÍZIMO 
 

É incrível o que algumas pessoas fazem com o dinheiro que Deus confia a elas! Os Americanos gastam 

mais dinheiro com seus animais de estimação do que em doações para as igrejas. Nos Estados Unidos, 

gasta-se mais mascando chicletes do que doando para a causa das missões. Desejamos criar uma 

cultura centrada-no-outro, que foque em DOAR a Deus e a Seu trabalho. 

 

Doações e a Igreja 
Sempre que, e onde você encontrar pessoas que honram o Dia do Senhor, que doam generosamente 

ao trabalho do Senhor – as igrejas daquele lugar irão florescer! 

 

"Não há igrejas superiores com atitudes e práticas financeiras inferiores." 

Rev. Edward Berkey 

 

IDEIA PRINCIPAL – criamos capacidade financeira quando somos confiáveis com o dinheiro. 

 

1. TODO CRENTE DEVE COMPREENDER QUE É UM           diácono          . 
Definição – Um diácono           gerencia          os interesses dos outros. 

Somos diáconos sobre todas as coisas que Deus confia aos nossos cuidados. Gerenciar o dinheiro de 

Deus é uma responsabilidade magnífica e atinge diretamente o centro do domínio de Cristo em nossas 

vidas. Precisamos nos ver como diáconos dos recursos do Senhor. É nosso maior chamado gerenciar 

fielmente os recursos do Reino de Deus (veja Salmos 24:1; Salmos 50:10 e 12; Ageu 2:8; 1 Timóteo 

6:17) 

 

2. TODO CRENTE DEVE SER FREQUENTEMENTE DESAFIADO A           dizimar        . 
A Bíblia é muito clara sobre dizimar. 
Malaquias 3:8-11 diz: "Pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda 

perguntam: ‘Como é que te roubamos?' Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande 

maldição porque estão me roubando; a nação toda está me roubando. Trangam o dízimo todo ao 

depósito do templo, para que haja alimento em miha casa. Ponham-me à prova”, diz o Senhor dos 

Exércitos “e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que 

nem terão onde guarda-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos 

não perderão o seu fruto” diz o Senhor dos Exércitos. 
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QUANTO? 10% da nossa receita bruta 

 

ONDE? Na igreja local 

 

POR QUÊ? Então haverá recursos na casa de Deus 

 

QUANDO? No primeiro dia da semana 

 

RESULTADOS? Bênçãos derramadas dos céus e prevenção de pragas de-

vorarem nossos recursos 

 

O DESAFIO? “Ponham-me à prova" diz o Senhor 
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DEZ RAZÕES PARA DIZIMAR 
 

Dizimar é uma questão do           domínio de Deus          . (veja Malaquias 3:6-12) 

Lucas 16:13 "Nenhum servo pode servir a dois senhores; pois odiará um e amará outro, ou se dedicará 

a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao Dinheiro." 

Mateus 22:21 "…E ele lhes disse: “Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." 

 

Dizimar é uma questão            Bíblica          .(veja também Hebreus 7:1.9) 

Gênesis 14:20 "…E Abrão lhe deu o dízimo de tudo." 

Gênesis 28:20-22 "Então Jacó fez um voto, dizendo “Se Deus estiver comigo [...], então o Senhor será 

meu Deus. [...]; e de tudo o que me deres certamente te darei o dízimo.” 

Mateus 23:23 "Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro 

e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a 

fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas." 

Lucas 11:42 "Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a sorte 

de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus! Vocês deviam praticar estas coisas, sem 

deixar de fazer aquelas”. 

 

Dizimar é uma questão de           Santidade            . 

Levítico 27:30 "Todos os dízimos da terra … pertencem ao Senhor; são consagrados ao Senhor." 

 

Dizimar é uma questão de           Primeiros Frutos           . 

Provérbios 3:9-10 "Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as 

suas plantações; os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho" 

 

Dizimar é uma questão           Prática          . 

1 Coríntios 16:2 "No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a 

sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar." 

Lucas 14:28 "Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, 

para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?" 

 

Dizimar é uma questão de            Atitude          . 

Lucas 6:38 “Deem e será dado a vocês: uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada 

a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês." 

Atos 20:35 "…do próprio Senhor Jesus, que disse: ‘Há maior felicidade em dar do que em receber’” 
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2 Coríntios 9:7 "Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, 

pois Deus ama quem dá com alegria." 

 

Dizimar é uma questão de           Riqueza          . 

Mateus 6:19-21 "Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e 

onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a 

ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, 

aí também estará o seu coração." 

 

Dizimar é uma questão de           Semeadura           e          Colheita           . 

2 Coríntios 9:6 "Lembrem-se: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia 

com fartura também colherá fartamente." 

 

Dizimar é uma questão de            Adoração          . 

2 Coríntios 8:7 "Todavia, assim como vocês se destacam em tudo: na fé, na palavra, no conhecimento, 

na dedicação complete e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de 

contribuir. 

Apocalipse 5:12 "e cantavam em alta voz: ‘Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, 

sabedoria, força, honra, glória e louvor!’”  
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CATEGORIAS DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA 
 

 

“Acreditamos que tudo que possuímos pertence ao Senhor, e é um privilégio investir no Reino 

de Deus. Acreditamos que como crentes temos que dar nosso tempo, talento e dízimos à igreja 

local. Acreditamos que nossa contribuição inclui suporte aos ministérios dentro da nossa igreja, 

suporte aos missionários que nossa igreja envia, e suporte à visão de igreja para ampliar o Reino 

de Deus. É nisto que cremos! ” 

 

Deus deu seu bem mais valioso para salvar a humanidade – seu único Filho. 
 
João 3:16 diz: “Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito...” 
 
Deus o Pai é um doador extravagante. Ele quer nos tornar doadores extravagantes também. Para nosso 

constrangimento, alguns de nós doa apenas gorjetas a Deus, mas quando doamos corretamente, nos 

tornamos condutores de bênçãos de Deus. Quando somos consistentes em nossas contribuições, Deus 

pode confiar a nós mais finanças porque ele sabe que iremos honrá-lo em primeiro lugar com aquelas 

finanças. Isso é chamado Diaconia. 
 
Quando doamos, exibimos o caráter de Deus. 
 
Há três áreas de doação que ressaltamos em nossos serviços: 
1. Dízimos e ofertas – Suporte aos ministérios dentro da nossa igreja. 

A palavra ‘dízimo’ significa um décimo. Como cristãos, somos orientados a dar um décimo da nossa 

renda a Deus. Ofertas são outros presentes financeiros que damos a Deus acima e além do nosso 

dízimo. 

 

2. Missões – Suporte aos missionários enviados de nossa igreja. 

A Victory Church dá suporte mensal a vários missionários. Eles são nossos representantes para Cristo 

tanto nos Estados Unidos quanto no exterior. Todos os anos em nosso banquete anual de missões, você 

será convidado a fazer uma ‘Promessa de Fé’, se comprometendo com um suporte mensal para as 

missões. Isso nos permite saber quantos missionários podemos suportar financeiramente para o pró-

ximo ano. 
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A Victory Church também leva grupos de pessoas da nossa igreja para o exterior, em uma curta viagem 

de missão. Durante o ano, você pode ser solicitado a doar uma oferta especial para essas viagens para 

outros projetos missionários nos quais possamos estar envolvidos. 

 

O Domingo de Missões é o terceiro domingo de cada mês. Acrescente suas ofertas para missões no 

seu dízimo regular e marque o total na linha que indica 'Missions' no envelope de oferta do programa 

semanal. 

 

3. Projetos especiais – Suporte à visão da igreja para ampliar o Reino de Deus. 

O ministério da igreja é alcançar o mundo à nossa volta com o evangelho de Jesus. Novos ministérios, 

novas escolas das igrejas e construções, precisam de dinheiro para aquisição e começo. De tempos em 

tempos você será solicitado a doar ofertas especiais para projetos que a igreja esteja envolvida no de-

sejo de ampliar o Reino de Deus. Naqueles domingos, você pode adicionar sua oferta para Projetos 

Especiais no seu dízimo regular e marcar o valor na linha que indica 'Other' no envelope de oferta do 

programa semanal. 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA AVANÇADA 

1. Eu atuo com fé nas promessas de Deus, esperando que Ele encontre minhas necessida-
des, ou estou limitado pelo medo, preocupação e dúvida a respeito das minhas circuns-
tâncias financeiras? 

LEIA: 

1 Reis 17:1 – 16; 2 Reis 4:1-7; Lucas 12:22 – 29 

 

AÇÃO: os espíritos momentâneos do medo e da dúvida atacam sua mente acerca de seus problemas 

financeiros, tome autoridade sobre eles em nome de Jesus! O objetivo de Satanás é manter sua mente 

em um constante estado de preocupações confusas sobre suas finanças. Esteja alerta! No momento 

que você começa a se preocupar ou permitir o medo e a dúvida em seu coração, você abre uma brecha 

para a derrota! Restrinja os espíritos do medo, da dúvida e da preocupação de sua mente e libere sua 

fé. Aja com fé sobre as promessas de Deus para você. 

 

 

2. Eu foco em minhas carências, olho para o homem, dependo de recursos limitados, ou eu 
confio e dependo de Deus como minha fonte de total provisão? 

LEIA: 

2 Crônicas 31:4-10; Deuteronômio 8:3-10,18; Filipenses 4:19 

 

AÇÃO: tire seus olhos de suas carências… fora de suas necessidades... fora de suas circunstâncias 

financeiras... fora de suas contas atrasadas... fora de suas aparentes circunstâncias impossíveis! 

 

Mude seu foco espiritual! Lembre-se que Deus é sua fonte de TOTAL provisão. É Ele quem dá a você 

poder para prosperar. Foque seus olhos espirituais em Suas fontes ilimitadas ao invés de focar em suas 

necessidades e problemas financeiros. Pela fé, comece a louvar e agradecê-Lo por Sua provisão em 

sua vida. Ofereça um sacrifício de louvor pelo milagre financeiro que você precisa antes mesmo que 

você o veja manifestado! 

 

 

3. Eu sigo as direções de Deus referentes à minha doação, ou eu retive meus dízimos e ofer-
tas? 

LEIA: 

Deuteronômio 28:12,15,23-24; Deuteronômio 14:22 – 29; Deuteronômio 11:16-21; Provérbios 11:24-25 
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AÇÃO: A pior ação que você pode tomar quando se depara com dificuldades financeiras, é esquecer de 

Deus, e reter seus dízimos e ofertas. Essa retenção trará a você um ciclo financeiro de derrota no qual 

você vive sob um “céu fechado”. Reavalie suas doações. Se você tem retido seus dízimos e ofertas, 

peça perdão a Deus. A palavra de Deus nos ensina que devemos dar livremente, voluntariamente e 

liberalmente, mesmo em tempos de adversidade, e ele multiplicará de volta em nossas vidas, de encon-

tro com nossas necessidades. Quebre o cativeiro do débito de sua vida! Determine que você não reterá 

suas doações a Deus, mas continuará a semear a semente… doar liberalmente e fielmente mesmo em 

tempos de grandes dificuldades, sabendo que Ele multiplicará o que você der para suprir suas necessi-

dades. 

 

 

4. Eu doo a Deus por motivos puros? 

LEIA: 

I Crônicas 29:2 – 9; Mateus 6:1-4; Mateus 26:6 – 13; Marcos 11:15 – 17 

 

AÇÃO: Se você doar por motivos puros, suas ofertas serão aceitas por Deus. Examine seu coração e 

veja: quais são seus motivos para doar? Você doa para receber reconhecimento e aprovação do homem 

ou é para receber mais e preencher seus próprios desejos egoístas? Ao doarmos, devemos fazer por 

causa do nosso amor por Deus, com um coração que o louva e o adora por quem Ele é. 

 

 

5. Eu preciso me reconciliar com meu irmão/irmã no Senhor? 

LEIA: 

Mateus 5:23-24 

 

AÇÃO: Não é apenas seu relacionamento com Deus o maior fator em sua doação, mas também seu 

relacionamento com outros parceiros do Corpo de Cristo. Se há algum problema em seu relacionamento 

com os outros, você é incapaz de se aproximar de Deus com suas ofertas. Jesus ensinou que devemos 

primeiro procurarmos o(a) irmão(ã) e nos acertarmos, e então vir e apresentar nossa oferta ao Senhor. 
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6. Permiti ao espírito da cobiça se enraizar em meu coração? 

LEIA: 

Lucas 12:15 –21 

 

AÇÃO: Jesus ensinou que não devemos deixar o espírito da cobiça entrar em nossos corações e se 

enraizar em nossas vidas. Eu armazeno tesouros para mim mesmo? É nossa preocupação principal 

nossa própria satisfação e provisão futura? Usamos o dízimo de Deus para comprar mais dos prazeres 

do mundo? Permita que Deus o purifique de qualquer sinal de cobiça e o liberte da escravidão que o 

dinheiro possa ter sobre você. 

 

 

7. Eu doo ofertas aceitáveis a Deus, ou eu doo ofertas manchadas? 

LEIA: 

Levítico 1:1-4; Malaquias 1:6 – 14 

 

AÇÃO: As ofertas que Deus aceita são as seguintes: 

• As que são O MELHOR de tudo que temos. 

• As que são dadas de acordo com Sua vontade e o que Ele revela em Sua Palavra. 

• As que são dadas de um coração de amor, como um ato de adoração. 

• As que são dadas livremente e voluntariamente. 

• As que são dadas com mãos limpas e coração puro. 
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SERVIR  

 

E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para 

pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de 

Cristo seja edificado... 

        Efésios 4:11,12 

 

A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. 

        1 Coríntios 12:7 

 

Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em 

suas múltiplas formas. 

        1 Pedro 4:10 

 

 

De acordo com Efésios 4:11 e 12, Deus deu os pastores e outros líderes à igreja. A tarefa deles é equipar 

os parceiros do corpo de Cristo para servir aos outros. Cada parceiro da Victory Church recebeu dons e 

talentos de Deus e é encorajado a descobrir e desenvolver esses dons para usar dentro da igreja. 

 

O plano de Cristo para sua igreja era para seus parceiros encorajarem e edificarem uns aos outros e 

servirem aqueles fora da igreja para que eles sejam apresentados ao amor de Deus. Esse princípio é 

extremamente importante aos crentes da Victory Church. Cada parceiro é um ministro. 
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SISTEMA DE MINISTÉRIOS DA VICTORY CHURCH 
 
Há alguns pré-requisitos para se envolver em um ministério na Victory Church. 

1. Você deve estar frequentando a igreja há pelo menos 3 meses. 

2. Você deve completar o curso Excel 1 – Fundamentos do Discipulado. 

3. Você deve ser um participante regular. 

4. Você deve preencher uma aplicação da Victory Church e um formulário CORI (se desejar parti-

cipar com jovens abaixo de 18 anos). 

 

Como funciona um Ministério na Victory Church. 
1. O comprometimento com um ministério é pelo prazo de 6 meses. 

2. Cada indivíduo é autorizado a se envolver em até 3 ministérios por vez. Se direcionado ou su-

pervisionado em uma área de ministério, a pessoa somente terá permissão para se envolver em 

duas áreas. 

3. Quando alguém começa a servir em um ministério da igreja, há um período de experiência de 3 

meses, e durante esse período o diretor da área de ministérios manterá uma fiscalização de perto 

para efetividade e realização. 

4. Depois de dois períodos consecutivos de 6 meses em um ministério, você será encorajado a se 

desligar por um período para descanso e tomar novas energias. 

5. Se você começar um ministério e simplesmente não se encaixar nele, fale com o líder imediata-

mente. 

 

Questões práticas 

1. Quando você é aceito em um ministério designado, você receberá uma lista de outros servos 

que trabalham naquela área de ministério. 

2. Se você estiver incapacitado de executar seu compromisso com o ministério, você deve encon-

trar um substituto para você entre as outras pessoas em sua área de ministério. Então você será 

chamado por seu diretor de ministério para avisá-lo da mudança. 

3. Seja pontual no seu ministério. Isso significa 15 minutos antes do horário que deve começar. 

4. Se você irá se atrasar para seu ministério, por favor telefone para seu diretor local de ministério 

pelo menos 15 minutos antes do ministério começar. 

5. Vista-se adequadamente para seu ministério. Você deve estar limpo e arrumado sempre. Lem-

bre-se: você reflete Jesus e a igreja. 
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6. Seja amigável!!! Se você está trabalhando em um ministério ou apenas frequentando a igreja, 

seja amigável. Se apresente as pessoas que você não conhece. Pergunte às pessoas seus no-

mes e diga o seu. Isso é uma relação de amizade de pessoas que se amam! 

7. Limpe as áreas do ministério quando acabar. Como nosso prédio é multiuso, outras igrejas ou 

ministérios virão para suas áreas quando você terminar. Esses ministérios precisam estar limpos 

e preparados para eles. 

8. Divirta-se!! É tremendo servir a Jesus. 
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TORNANDO-SE UM SERVO 
 

Há cinco atitudes que os servos devem ter.... 

 

1. Servos pensam mais nos           outros           do que           neles mesmos          . 
 

É isso o que significa “perder sua vida” – perder sua vida requer colocar os outros antes de si mesmo. 

Jesus foi nosso primeiro exemplo.  

 

 

2. Servos pensam como            colaboradores          , não como            proprietários           . 
 

Devemos nos lembrar que Deus é o proprietário de tudo. A forma como lidamos com o dinheiro é impor-

tante para Deus. Jesus de fato fez mais referências ao dinheiro do que fez ao céu ou ao inferno. Como 

Deus pode nos confiar riquezas celestiais se Ele não pode confiar em nós com as riquezas terrenas. 

Você não pode servir a Deus e ao dinheiro – é impossível. 

 

 

3. Servos pensam sobre seu        trabalho          , não sobre o que outros estão            fazendo           . 
 

 

4. Servos baseiam suas           identidades           em           Cristo           . 
 

Eles aceitam tarefas que outros podem considerar inferiores. Eles não precisam provar seu valor porque 

eles sabem que são amados e aceitos por Deus incondicionalmente. Jesus foi nosso exemplo quando 

ele fez uma tarefa de servo, lavando os pés dos discípulos. Esse era um emprego que nos termos 

mundanos era definido como inferior a ele, mas mesmo assim ele fez com amor e confiança. Ele não 

precisava provar nada – ele sabia quem ele era! 

 

 

5. Servos veem o ministério como uma         oportunidade        , não como uma        obrigação          . 
 

Eles “servem ao Senhor com alegria”. 
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ACEITANDO SUA TAREFA 
 

“Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por 

obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fa-

zermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos.” 

        Efésios 2:8-10 

 

Esse verso da Bíblia declara que somos ‘criados em Cristo Jesus para fazermos boas obras’. Não somos 

salvos porque fazemos boas obras, mas uma vez salvos, Deus espera que nós façamos boas coisas 

por ele. Ele tem uma tarefa para cada um de nós que ele nos designou a fazer por ele, e preparou 

antecipadamente para fazermos. Em outras palavras, antes que você conhecesse a Deus, ele conhecia 

a você e as grandes coisas que você faria por ele. 

 

Aceitando sua tarefa.... 
1. Aceitar sua tarefa significa que você se tornou disponível para servir. 

2. Aceitar sua tarefa significa que você presta atenção às necessidades das pessoas ao redor. 

3. Aceitar sua tarefa significa que você fará o melhor que pode com o que você tem. 

4. Aceitar sua tarefa significa que você fará cada tarefa com igual dedicação. 

5. Aceitar sua tarefa significa que você está confiante em seu ministério. 

 

 

Excel 3 – A aula SHAPE investiga a importância de nosso ministério para Deus e muito mais em pro-

fundidade. Você é encorajado a descobrir sua SHAPE para ministério se inscrevendo para o próximo 

curso. 
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CONVITE  

 

…. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança 

que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito... 

        1 Pedro 3:15-16 

 

Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusive de Deus, para anun-

ciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 

        1 Pedro 2:9 

 

E disse-lhes: “Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. 

        Marcos 16:15 

 

Cada seguidor de Cristo é comissionado a compartilhar sobre Jesus com seus amigos, família e conhe-

cidos. É algo que muitos crentes encontram muita dificuldade. Na Victory Church queremos ajudar nos-

sos parceiros a compartilhar sobre Jesus e convidar as pessoas para a igreja como uma atividade natu-

ral. Proveremos ferramentas para facilitar que você compartilhe sua história com seus amigos e convide-

os para a igreja. Na mesa de informações, todos os domingos, você encontrará cartões profissionais de 

convite, para usar com seus amigos. Além disso, se você desejar que o pastor envie um convite pessoal 

para um de seus amigos, apenas informe o nome e endereço deles, e eles receberão um convite pessoal 

para a igreja. 
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Quando estiver começando, o melhor caminho para compartilhar a Cristo com seus amigos é orar e 

pedir a Deus para abrir uma oportunidade para você falar sobre Jesus. Geralmente essa abertura vem 

na forma de falar sobre sua experiência com a igreja. 

 

Na Victory Church, provemos nossa família da igreja com ferramentas para facilmente convidar seus 

amigos. Na Mesa de Informações no hall de entrada da igreja, você encontrará uma sequência de car-

tões de convite que você poderá usar para convidar outras pessoas. Esses cartões são provocativos e 

‘sem igreja’. 

 

Além dos cartões de convite na Mesa de Informações, você também receberá cartões de convite para 

as próximas series de mensagens do programa seminal. Cada série de mensagens tem um gráfico 

distinto e um programa que impactará seus amigos para Cristo. 

 

Quanto mais você convidar pessoas para a igreja, mais fácil isso se tornará. Assim como qualquer outra 

coisa que você faça, a prática traz a perfeição: 
- A melhor forma de aprender a pescar é pescar 

- A melhor forma de aprender a compartilhar Jesus é sair e compartilhar Jesus 

 

Seu testemunho pessoal 
Um testemunho é simplesmente compartilhar o que Jesus fez em sua vida. É uma ferramenta muito 

poderosa se desenvolvida adequadamente. Há muitas coisas a fazer enquanto prepara seu testemunho 

pessoal: 

- Peça que o Senhor dê a você sabedoria e orientação antes de você começar. 

- Desenvolva seu testemunho em torno do esboço de três pontos. 

 

MINHA VIDA ANTES DE CONHECER A CRISTO 
Deixe as pessoas saberem como você COSTUMAVA viver antes de vir a conhecer Jesus. 

 

COMO VIM A CRISTO 
- Seja específico – quem levou você a conhecer a Cristo, quais eram as circunstâncias em torno 

de sua salvação? 

- Evite declarações confusas, que utilizem muito ‘crentês’ 

- Fale sobre Cristo e seu trabalho 

COMEÇANDO 
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MINHA VIDA DESDE QUE CONFIEI EM CRISTO 
- Descreva como sua vida mudou desde que você aceitou a Jesus. 

- Diga como Jesus lidou com seu problema, ou se você se converteu quando criança, dê um be-

nefício positivo em crescer servindo a Deus. 

- Seja honesto, positivo e realista (ex. nem todos os meus problemas desapareceram). 

- Pergunte a eles se gostariam de ter a Cristo em seus corações. 
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Torne-se uma pessoa aberta 

- Seja honesto e aberto sobre sua própria experiência; 

- Não sinta que você tem que ser perfeito, ou parecer perfeito; 

- Para compartilhar sua fé, você simplesmente tem que ser o que é e o que está se tornando 

em Cristo; 

- Não se concentre em projetar uma “imagem cristã”, simplesmente se concentre em amar a 

Deus de todo o seu coração, alma, mente e força e seus vizinhos e pessoas a sua volta verão 

a Jesus; 

- Pessoas “perfeitas” são difíceis de se relacionar. 

 

Mantendo contato 
- Você não pode ser uma testemunha se apenas anda com cristãos 

- É importante que você tenha contato social com não cristãos; 

- Enquanto nós somos consistentemente fiéis a Cristo em nossas ações, atitudes e discurso, 

estamos forçando nossos amigos e colegas de trabalho não cristãos a ou aceitar ou rejeitar 

as pessoas que estão em Cristo. 

- Construa relacionamentos estratégicos com não crentes – vá ao mesmo cafe, ou ao mesmo 

conferente do supermercado, etc... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ALGUNS INDICADORES 
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1. Protegerei a unidade da minha igreja. 

. . . agindo em amor para os outros parceiros 

. . . rejeitando fofocas 

. . . seguindo os líderes 

 
2. Compartilharei a responsabilidade da minha igreja. 

. . . orando por seu crescimento 

. . . convidando pessoas sem igreja a frequentá-la 

. . . recepcionando calorosamente aqueles que a visitam 

 
3. Servirei ao ministério da minha igreja. 

. . . descobrindo meus dons e talentos 

. . . estando equipado para servir meus pastores 

. . . desenvolvendo um coração de servo 

 

4. Apoiarei o testemunho da minha igreja. 
. . . frequentando fielmente 

. . . vivendo uma vida piedosa 

. . . doando regularmente 

 

 

 

Assinatura:___________________________________________  

 

Data:__________________ 

 
 
 
  

CONTRATO DE PARCERIA 
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INFORMAÇÃO DO ASSOCIADO 
 

Data:____________________ 

 

Informações pessoais:     Data de nascimento:_______________ 

 

Nome:______________________________________________________________________ 

Cônjuge:____________________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tel. Residencial #_______________Comercial #______________Celular #_______________ 

 

Nome dos filhos:       Data de nascimento: 

1 - ____________________________________________    _________________ 

2 - ____________________________________________    _________________ 

3 - ____________________________________________    _________________ 

4 - ____________________________________________    _________________ 

 

Ocupação:__________________________________________________________________ 

Solteiro(a):_________Casado(a): _________Divorciado(a): _________Viúvo(a): __________ 

Aniversário de casamento:______________________ 

 

Informação da igreja: 
Data da salvação:________________________ 

Você já foi batizado(a) nas águas?_____________ Quando?___________________ 

Você já foi batizado(a) pelo Espírito Santo e tem o dom de línguas? _____________ 

(Se não, você está buscando por essa experiência? _____________) 

 

Nos últimos 5 anos, quais outras igrejas você frequentou? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Há quanto tempo você frequenta a Victory Church? __________________________________ 

 

Em quais áreas da igreja você já ministrou? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Se você não têm servido em qualquer área, você está diligentemente procurando ou disposto 

a servir em qualquer área disponível à você?_______________________________________ 

Por que você deseja se associar à Victory Church? __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Você está disposto a ser governado pela Palavra de Deus? ___________________________ 

Você se submeterá à liderança dessa igreja local e orará por eles diariamente? ___________ 

Você se esforçará para manter um lar cristão com a ajuda de Deus?_____________________ 

Você manterá a unidade da igreja e orará por cada parceiro como a Bíblia ensina? _________ 

Você apoiará essa comunidade com seus dízimos e ofertas regularmente conforme Deus con-

tinuar abençoando sua vida financeira?____________________ 

Com a ajuda de Deus, você se esforçará para usar seus dons e habilidades para Cristo e para 

o encorajamento dessa congregação?_____________________ 

 

POR FAVOR, DECLARE A MISSÃO DA VICTORY CHURCH:_________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

ASSINATURA:___________________________________________Data:_______________ 
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