
DIACONATO
Parte 1



VISÃO
É a perspectiva a longo prazo, para a vida, onde 
se pretende chegar dentro de alguns anos, 
trata-se de algo atingível.

MISSÃO
É o que se pratica hoje.

Visão & Missão



1. É a certeza que você é o único responsável
pela vida que tem levado, pelos resultados que
tem obtido;
2. É a capacidade emocional de se 
responsabilizar completamente pelos 
resultados que tem colhido na vida;
3. É a certeza que ninguém muda nada, nem
ninguém, sem mudar primeiro a si mesmo;

Autorresponsabilidade, Paulo Vieira, Premius Editora

Autorresponsabilidade



Para onde minha vida está apontando neste 
momento?

Visão & Missão



“Disciplina é a ponte entre metas e realizações.”
Jim Rohn, autor

“A pessoa disciplinada é aquela que consegue 
fazer o que precisa ser feito na hora em que 
precisa ser feito.” 
Richard J. Foster, autor



“Pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na 
terra, visível e invisível [...] todas as coisas 
começaram nele e nele encontram seu 
propósito.” 
Colossenses 1.16 A Mensagem



A Comunidade Evangélica Apostólica Aviva 
nasceu no ano de 2000, fruto da oração e do 
clamor do pastor Cláudio Gonçalves por uma 
Igreja que pudesse exercer seu papel com 
excelência e dedicação, seguindo a herança 
registrada no livro bíblico de Atos dos 
Apóstolos.

A Comunidade



Uma Igreja que proclama o evangelho de Jesus 
Cristo e manifesta o seu reino. Cremos que 
Deus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito 
Santo e, nos deixou a responsabilidade de 
proclamar a sua mensagem ao mundo inteiro. 
Mateus 28:19 a 20.

Quem somos



A VISÃO
Estar posicionado na Torre de Vigia para a cada dia ouvir 
a voz de Deus, escrever e gravar a visão, para que a possa 
ler até quem passa correndo; pregar e viver o Evangelho 
de Nosso Senhor Jesus Cristo de maneira autêntica, 
fundamentado na fé apostólica, base do cristianismo 
instituído por Nosso Senhor Deus e Pai, por meio de 
Jesus Cristo, o seu Filho. Avivar o indivíduo, para que esse 
fogo alcance sua família, e se alastre pelas vilas, bairros, 
cidades, estados e nações. Uma pira de fogo hoje que 
profetiza e aguarda o pleno avivamento de Deus sobre a 
terra, que será o prenúncio da volta de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, Habacuque 2:1 a 4.

A Visão



FAMÍLIA – Ser família o tempo todo e em todo o 
tempo. Suprir em comunhão, respeito, e em 
amor, de tal forma que se cumpra o que está 
escrito: “Não havia entre eles necessitado 
algum.” Atos 4:34, 35.

A Visão



AVIVAMENTO – Orar, buscar, ensinar e 
proclamar o derramar do Espírito Santo, 
conforme relatado no livro do Profeta Joel: “... e 
acontecerá depois que derramarei o meu 
Espírito sobre toda a carne!” Joel 2:28.

A Visão



UNIDADE – Ser um corpo! Todo aquele que 
reconhece o Senhorio de Jesus Cristo, 
independente de denominação, forma um só 
corpo e, portanto, vive em comunhão com as 
demais partes deste mesmo corpo. 
João 18:21.

A Visão



MINISTÉRIOS – Cada membro tem sua parte e 
função no corpo. Todos podem ser úteis na casa 
de Deus. Desenvolver a pluralidade ministerial, 
manifestada em sua multiforme graça e 
sabedoria na unidade dos santos. 
I Coríntios 12:12.

A Visão



CULTO – A igreja é a casa de Deus, congregação 
dos santos e o lugar para a presença de Deus. 
Portanto, cada culto e reunião deve levantar um 
altar de adoração a Deus e manifestação da sua 
glória.
I Pedro 2:9 e Hebreus 10:25.

A Visão



A MISSÃO 
Sermos responsáveis com a verdade de Deus manifestada 
na simplicidade da sua Palavra e do seu Espírito. Sermos 
fieis ao Evangelho genuíno e integral, fundamentados em 
amor incondicional. Alcançar nossa geração para que ela 
seja tocada por Deus, avivar a nossa geração, restaurando 
o indivíduo por completo, na sua vida pessoal, 
emocional, espiritual, familiar, social.  “Senhor, eu ouvi a 
tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer 
dos anos; faz que ela seja conhecida no decorrer dos 
anos; na tua ira, lembra-te da misericórdia.”
Habacuque 3:2, Almeida 21.

A Missão



Os Pilares

Adoração: igreja forte

Oração: íntima e 
poderosa

Comunhão: amável e 
calorosa

Discipulado: sólida no 
caráter

Evangelismo: igreja 
crescente

Ministérios: 
abrangente no serviço

<Colossenses 2.2-7>



Para onde minha vida está apontando neste 
momento?

Visão & Missão



Eu me sinto conectado?

Conectado



"Digo-lhes a verdade: Aquele que crê em mim fará 
também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda 
maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E 
eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o 
Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em 
meu nome, eu farei".  João 14:12-14

2018



1 - Você precisa acreditar em Deus;
Em muitas vezes o coração é direcionado a acreditar em si 
mesmo, nas coisas ao redor. Direcione seu coração a 
acreditar em Deus e esperar nele.

2 - Você precisar ter fé;
A fé é um dom de Deus - Efésios 2.8, é diferente de 
acreditar. Exerça sua fé em Deus. Ele fará.

2018, 7 passos para realização



3 – Pedir ao Pai (no nome de Jesus);
O que você tem pedido ao Pai? Como tem pedido? Tiago 
4.3, peça ao Pai em concordância com sua fé, em benefício 
do Reino. Fique atento para que seus pedidos não sejam 
exclusivamente sobre questões materiais.

4 – Escrever a Visão;
Alcançamos aquilo que escrevemos, aquilo que 
registramos no papel. Um escritor certa vez disse "escrever 
um sonho, uma visão é realizá-la 50%". Seja fiel aos sonhos 
que Deus te deu e escreva-os hoje mesmo. Deixe a visão 
escrita em um local de sua casa que você possa ver todos 
os dias.

2018, 7 passos para realização



5 – Profetizar a Visão;
Todos os dias profetize a visão. Fale em voz alta os sonhos 
que planeja alcançar. Repita incessantemente que você 
está alcançando os seus sonhos. Atente que em muitos 
momentos profetizamos morte sobre a morte, dizendo 
que "não vai dar certo", "que não vamos conseguir". 
Inspire-se no profeta que mesmo diante do vale de ossos 
secos, no meio de um cemitério, ele profetizou vida 
Ezequiel 37.4.

2018, 7 passos para realização



6 – Esperar com Esperança;
Não há motivos para a desesperança. No livro de João, 
19:30, Jesus disse "está consumado". Tudo o que você 
precisa em sua vida já está consumado, já foi conquistado 
por Jesus.

2018, 7 passos para realização



7 – Deus realizará;
É Deus quem faz (Filipenses 2.13). Em Gênesis 37.9 a 
Palavra declara que José recebeu de Deus sonhos 
proféticos. José permaneceu na presença de Deus e seguiu 
seus anos, logo adiante, vemos que Deus realizou cada um 
dos sonhos, pois Deus é um Deus que realiza na minha 
vida e na tua vida.

ctAviva.com/2018

2018, 7 passos para realização



Uma visão que me toque;
Uma visão que toque os céus!

Sobre visão



O lado prático da VISÃO:
Realização!

A prática



Igrejas Que 
Transformam o Brasil
Ed Stetzer & Sérgio 
Queiroz
Editora Mundo 
Cristão

Talmidim – o Passo a 
Passo de Jesus
Ed René Kivitz
Editora Mundo 
Cristão

Uma Vida com 
Propósitos
Rick Warren
Editora Vida

Os 7 Hábitos das 
Pessoas 
Altamente 
Eficazes
Stephen R. Covey
Editora Best 
Seller

Livros



Pare de Reclamar e Concentre-se 
nas Coisas Boas
Will Bowen
Editora Sextante

Celebração da Disciplina
Richard J. Foster
Editora Vida

Livros



ctAviva.com

ComunidadeAviva

TheComunidadeAviva

11 982855885

ClaudioGoncalvesbr

ClaudioGoncalvesbr

Redes sociais



O material do treinamento estará disponível 
para download amanhã em

www.ctAviva.com/diaconato

Download


