
 

 

 

 TERMO DE COMPROMISSO DE  
FAZEDORES DE TENDAS 

 
Considerando a importância da Missão Integral e  

da responsabilidade na expansão do Reino de Deus  
no exercício da atividade profissional, a ComUnidade  

Presbiteriana de Viçosa – CPV, e a família de 
 ____________________________,  
resolvem adotar a seguinte Parceria:  

 
 

I - DO OBJETIVO DA PARCERIA: 
 
 1. Estimular o profissional membro da CPV a serviço ou estudos fora de Viçosa a 
assumir sua responsabilidade na expansão do Reino de Deus e como Líder servidor 
cooperar com o crescimento e maturidade da igreja em grupos pequenos, no local onde se 
encontrar;  
 
 2. Estimular os Núcleos da CPV para apoiar e acompanhar, por meio da oração, 
“skype”, “e-mails”, cartas e do que for necessário, a família comprometida com a Missão 
Integral, que deseja ser usada por Deus de alguma forma na expansão do seu Reino; 
 
 3. Estimular o envolvimento do Ministério Infantil da CPV com a família enviada, para 
criar uma mentalidade missionária natural e desde cedo, promover o envolvimento real e 
direto das nossas crianças.  
 

II - DAS CRENÇAS E BENEFÍCIOS: 
 
 1. Cremos que o envolvimento como Agentes da Missão Integral por uma família 
Fazedora de Tendas, é uma responsabilidade de todos os crentes, diante do sacerdócio 
universal, tanto na família, como no outro lado da rua e no outro lado do mundo;  
 
 2. Cremos que o acompanhamento da família enviada ajudará na motivação e 
segurança no seu “trabalho, estudo e ministério” sem sentir-se sozinha ou órfã; 
 
 3. Cremos ser necessário o fortalecimento da visão e envolvimento real missionário 
nos Núcleos da CPV, firmando compromisso com sua família enviada, que também firma o 
compromisso de envolver-se numa Igreja local, e dentro do possível procurar cooperar com 
a formação de grupos pequenos ou Núcleos através de relacionamentos para edificação, 
evangelismo com discipulado em amor. 
  

III - DO COMPROMISSO DO FAZEDOR DE TENDAS: 
 
 1. Procurar imediatamente uma igreja e envolver-se com ela, numa atividade de 
relacionamentos para edificação, evangelismo e discipulado, sendo melhor em grupos 
pequenos ou Núcleos;  
 
 2. Sempre que possível, enviar notícias, fotos e relatos dos seus envolvimentos para 
o seu Núcleo ou para a Lista da CPV na Internet, responder as cartas das crianças e 



 

 

 

quando visitar Viçosa, procurar falar para a Igreja e para o seu Núcleo sobre as 
experiências do relacionamento com os novos amigos;  
 
 3. Prestar Contas e compartilhar das suas aflições, dificuldades, necessidades, 
bênçãos e alegrias.  
 

IV - DO COMPROMISSO DA CPV: 
 
 1. Orar no Núcleo e nas Celebrações pela vida da família Fazedora de Tendas e 
pelas necessidades específicas que forem solicitadas;  
 
 2. Corresponder-se e responder as solicitações via Núcleo __ , disponibilizando 
quando for necessário com o reembolso de algum gasto eventual tipo viagem ou um 
trabalho específico que o Fazedor de Tendas venha a realizar, como Folhetos, Bíblias e 
outros;  
 
 3. Manter a página e a lista na Internet atualizada para acessos e comunicações.  
 
 
 
 

Para supervisionar, concretizar este compromisso e liderar  
as ações de cooperação e parceria, a CPV delega  

ao Núcleo ___ a responsabilidade deste relacionamento. 
 
 
Havendo concordância das partes, assinam este compromisso em 2 vias.  
 
 

Viçosa, ___ de _______ de ____. 
 
 
 
 
   ________________- ____________________            Hélio Miguel de Siqueira  
                       Família enviada                                                        Pastor da CPV  
  
 
                                 
    ____________________ 
      Líder do Núcleo ___  
 


