MANUAL DE DÚV I DA S /
ALVOS 2018

Com isso, acreditamos que Deus está nos chamando para fazermos muito mais! Sonhamos em alcançar
mais vidas para Deus, resgatar a esperança de milhares de pessoas e oferecer melhores condições aos
necessitados da nossa sociedade. Para isso, nasce a “Jornada Faça Sua Parte”!
A jornada não é sobre prédios, sobre adquirir bens ou equipamentos, mas sobre o sacrifício por essa
causa: ver mais pessoas plantadas na Casa de Deus.
O “Faça Sua Parte” conta com você, com a sua oração, o seu jejum e o seu envolvimento, seja servindo,
doando seus dons, talentos e os seus recursos, para o único sentido de ser igreja: ver vidas transformadas.
Por isso, contamos com as suas orações, a sua fé, o seu sacrifício e o seu compromisso para realizarmos
esses sonhos juntos.

DÚVIDAS
FREQUENTES

VISÃO

A VIDEIRA surgiu com a visão de ser uma igreja relevante, feita de pessoas para alcançar pessoas.
Um local onde cada um se sente livre e bem recebido. Onde cada membro conhece mais sobre Jesus e
O torna conhecido através da sua própria vida.
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Por que me envolver nessa jornada?
Essa jornada é sobre ver vidas transformadas e fazer o reino de Deus ser
expandido através da Igreja. Cremos que Deus chamou todos nós a sermos
participantes e cooperadores do Seu reino. Você foi chamado para viver essa
promessa também.

Como posso fazer a minha parte?
Queremos que você primeiramente ore e deixe Deus falar ao seu coração.
Segundo, você deve avaliar, de forma consciente, o valor possível para realizar
seu compromisso mensal pelos próximos doze meses em que você irá honrálo até o fim.

Como será a forma de pagamento do meu valor
comprometido?
Você pode honrar seu compromisso, mensalmente, das seguintes formas:
→ Via cartão de crédito e débito ou em espécie: utilizando os envelopes na
igreja e se identificando nele;
→ Boleto bancário: solicitando através do email facasuaparte@ccvideira.com.
br ou facasuapartenatal@ccvideira.com.br;
→ Assinatura online: no pague seguro pelo site ccvideira.com.br/facasuaparte;
→ Transferência ou depósitos bancários: identificando com o dígito:
JOSÉ DE ALENCAR 0,99 | UNI7 0,95 | CENTRO 0,94 | CAPIM MACIO 0,92 | VIA
COSTEIRA 0,93

NOSSOS
ALVOVES

Acreditamos que Deus está nos chamando para fazermos ainda mais quando o
assunto é: mais pessoas conectadas a Jesus. Sonhamos em alcançar mais vidas para
Deus, resgatar a esperança de milhares de pessoas e oferecer melhores condições aos
necessitados da nossa sociedade. Nesse próximo ciclo de doze meses, estabelecemos
alguns alvos que desejamos e cremos que iremos alcançar com a graça de Deus e
com a participação de cada um fazendo a sua parte. Será possível sim celebrarmos a
expansão do reino de Deus em nossa sociedade! Será que podemos contar com você
para a realização desses sonhos? Oramos e cremos que SIM!
São eles:

ALVOS VIDEIRA SUL
Celebramos tudo o que crescemos até aqui, glória a Deus por isso! E acreditamos
que Deus quer nos levar ainda mais longe. Queremos dar passos mais ousados,
mais destemidos e, hoje, estamos sonhando com o futuro da Videira SUL em 2020.
Acreditamos que plantando hoje, colheremos bons frutos daqui dois anos. Em 2020,
sonhamos alcançar um novo local, AINDA MAIOR, para o nosso CAMPUS SUL. Mas
para que esse grande passo seja possível em 2020, precisamos dar pequenos passos
que nos possibilite chegar lá. Para isso, contamos com você para que em 2018/2019
consigamos honrar com os seguintes ALVOS:
•Quitação dos investimentos feito para a construção do atual Campus José de Alencar;
•Aquisição do Imóvel onde funciona o Videira Kids (José de Alencar), bem como
finalizar a reforma deste local, para que seja possível recebermos ainda mais bebês,
crianças e famílias em nossa Igreja.
•Investimento de recursos na Extensão Uni7, para que esta cresça e floresça ainda
mais, como mais um quarto da nossa Casa Videira.

ALVOS VIDEIRA CENTRO

Sabemos que a Videira Centro é fruto do Faça Sua Parte, que nasceu a partir do recurso
levantado por essa Jornada tão especial. Em 2018, nosso alvo é a mudança para um
novo local, um novo ambiente, uma nova estrutura. Sonhamos alargar a nossa tenda
e ter a condição de receber mais pessoas: famílias, crianças, jovens, adolescentes e
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O valor que vou contribuir com a jornada já inclui meu dízimo e oferta?
A sua contribuição com a Jornada independe dos seus dízimos e ofertas, ou seja, são duas coisas distintas.
O valor que você vai contribuir na Jornada é fora os seus dízimos e ofertas. O Faça Sua Parte sonha
especificamente com a expansão do reino de Deus; já dízimos e ofertas são destinadas para a manutenção
da casa de Deus.

Por que é necessário essa jornada se a igreja já recebe dízimos e ofertas?
Entendemos que somos uma igreja grande e que os nossos sonhos são, e sempre serão, mais do que
os nossos recursos atuais. Onde queremos chegar e o que queremos alcançar é grande, de forma que
exige um sacrifício maior da nossa igreja como corpo. Os dízimos e ofertas hoje conseguem suprir todas
as despesas fixas, mas essa Jornada se trata de “alarga as tendas”, fazer o que ninguém está fazendo,
alcançar aqueles que ninguém ainda alcançou, por isso contamos com o seu “sacrifício” individual.

Maiores dúvidas?

- Qualquer pessoa pode participar da jornada, sendo ou não da Videira.
- Seu compromisso e dados serão confidenciais.
- Você começa a pagar no ato da realização do seu compromisso.
- O compromisso é individual e não familiar, ou seja, filhos, esposos e esposas deverão participar
com valores individuais, cada um honrando seu compromisso e seu sacrifício.

idosos. Sonhamos, oramos, cremos e não mediremos esforços para vermos MAIS PESSOAS, mais vidas conhecendo
o amor transformador de Jesus. Um novo prédio, novas salas para o Videira Kids, salas pastorais, salas para o
Staff, área de convivência, estacionamento amplo e muito mais, para que mais pessoas sejam impactadas pela
maravilhosa experiência Videira, e o nome de Jesus ressoe ainda mais alto em nossa cidade.

ALVOS VIDEIRA NATAL
Com muita gratidão, celebramos a Deus pela concretização do grande sonho dos últimos dois anos do Faça Sua
Parte para a Videira Natal, que era sairmos de um lugar com capacidade de 200 pessoas para um lugar com
capacidade de 600 pessoas, e com a graça de Deus, esse sonho se tornou real: o atual Campus Capim Macio. Com
isso, foi possível alcançarmos mais pessoas: famílias, crianças, jovens, adolescentes e idosos. Celebramos, como
fruto desse sonho, mais testemunhos e histórias de restauração, de perdão, de milagres e de curas. Esse local é
real para nós, glória a Deus por isso! Mas temos como ALVO nesse ciclo de 2018:
•Quitação do investimento que foi realizado para esse local existir. Grandes sonhos requerem de nós grandes
investimentos! Cremos que no ano de 2018 honraremos com esse compromisso de forma completa, para que
possamos crescer ainda mais.
•Já começamos o ano com um alvo dos nossos corações se tornando realidade – VIDEIRA VIA COSTEIRA. Como
alvo, sonhamos com a manutenção e o investimento nessa extensão, para que também cresça e floresça como
mais um quarto da nossa Casa Videira.

MAIS UMA IGREJA:
Sonhamos com mais um lugar, mais um Estado e com mais pessoas sendo alcançadas para Jesus através da nossa
Igreja. Sonhamos com a EXPANSÃO DO REINO DE DEUS, SONHAMOS COM A EXISTÊNCIA DE UMA VIDEIRA
EM BRASÍLIA-DF. Queremos dar os primeiros passos em direção a existência desse sonho, para que em breve,
possamos celebrar o seu funcionamento completo, com todas as atividades da Igreja (cultos, voluntariado, GC’s,
ministérios, etc).
Amamos a nossa nação, amamos o nosso país, e Brasília é um lugar que está no coração dos nossos pastores
sêniores para estabelecermos o reino de Deus, através da visão de “viver, amar e servir”! Cremos e vemos, por
meio da fé, através do envolvimento de cada um, pela generosidade e compromisso, que esse sonho se tornará
realidade. Contamos com você!
NÃO ESQUEÇA! VOCÊ PRECISA SE IDENTIFICAR CORRETAMENTE, POIS SEM A IDENTIFICAÇÃO
NÃO COMPUTAMOS A SUA CONTRIBUIÇÃO:
1.
Use o dígito correspondente ao local que você
participa José de Aléncar 0,99 | UNI7 0,95 | Centro 0,94
| Capim Macio 0,92 | Via Costeira 0,93. Por exemplo, seu
compromisso é R$ 100,00, você usará 100,99 se participar
da Videira josé de Alencar;
2. Coloque seus dados (seja na identificação do
comprovante de transferência, depósitos ou no envelope
do Faça Sua Parte);
3. Marque no envelope “FAÇA SUA PARTE”;
4. Envie o comprovante de transferência ou depósito por
e-mail.
Estamos à sua disposição para qualquer informação sobre
a jornada.
www.ccvideira.com.br/facasuaparte
facasuaparte@ccvideira.com.br
facasuapartenatal@ccvideira.com.br
@facominhaparte
Sul/Centro: (85) 9 8154-2432
Natal: (84) 9 9989-1107

NOSSAS LOCALIDADES
VIDEIRA SUL - JOSÉ DE
ALENCAR
Rua Elizeu Oriá, 1553
FORTALEZA-CE
(85) 3878.0100

VIDEIRA SUL - UNI7
Av. Almi. Maximiniano da
Fonseca, 1395
Eng. Luciano Cavalcante
FORTALEZA-CE

VIDEIRA CENTRO
Av. Dom Manuel, 929
CENTRO
FORTALEZA-CE

VIDEIRA NATAL
CAPIM MACIO
Av. Ayrton Senna, 1440
NATAL-RN
(84) 3026.0702

VIDEIRA NATAL
VIA COSTEIRA
Av. Senador Dinarte de
Medeiros Mariz, 3736
(HOTEL IMIRÁ)
NATAL-RN

