AulA de novos Parceiros
Manual

"Dêem glória ao Senhor e proclamem o seu louvor nas ilhas".
Isaías 42:12
ESBOÇO DE CURSO
"Assim, nós, que somos muitos, somos um Corpo em Cristo,
E membros individualmente um do outro. "
ROMANOS 12: 5

VINEYARD ASSEMBLY OF GOD IGREJA É UM LUGAR ONDE a mensagem de Jesus Cristo é proclamada.
Mas proclamar o Evangelho sozinho não nos torna uma igreja. O que nos torna uma igreja, não apenas
uma organização evangelística, é o grau em que somos uma comunidade. Temos participantes e
visitantes, mas também temos membros. As pessoas podem pertencer à nossa irmandade. Eles podem
saber que estão conectados.
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SESSÃO 1: Introdução e História / Visão de Vineyard Assembly of God.
Um olhar para a história e visão de Vineyard Assembléia de Deus ~ devemos lembrar de onde
viemos para entender melhor para onde estamos indo.
SESSÃO 2: O que acreditamos - Parte 1
Uma visão geral das primeiras 8 das 16 doutrinas principais com as quais todas as igrejas,
ministros e membros da Assembleia de Deus devem concordar.
SESSÃO 3: O que acreditamos - Parte 2
Uma visão geral das 8 segundas das 16 doutrinas principais com as quais todas as igrejas,
ministros e membros da Assembleia de Deus devem concordar.
SESSÃO 4: Qualificações e Responsabilidades da Associação.
A adesão é uma decisão séria, juntar-se a uma igreja não é como aderir a um clube ou
organização cívica. Tornar-se membro de uma igreja significa fazer um compromisso com a
maturidade e o ministério (como Deus conduz).

CONTEÚDO DO PACOTE
Manual de Classe de Novo Parceiro
Vineyard Assembly of God Constituição e Estatutos
Solicitação de Parceiro

!!! LEMBRAR !!!
Visto que, como parceiro, você será responsável por ajudar a governar
a igreja, a Constituição e os estatutos da Assembleia de Deus da
Vineyard são leitura obrigatória.
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Assembléias de Deus
História da Irmandade

O Conselho Geral das Assembléias de Deus (EUA), uma das maiores denominações pentecostais nos
Estados Unidos, foi organizado em 1914 por uma ampla coalizão de ministros que desejavam trabalhar
em conjunto para cumprir objetivos comuns, como o envio de missionários e o oferecimento de
companheirismo Responsabilidade. Formada em meio ao emergente pentecostal mundial, as
Assembléias de Deus rapidamente se enraizaram em outros países e formaram organizações nacionais
indígenas. As Assembléias de Deus (EUA) é um membro constituinte da Assembléia Mundial das
Assembléias de Deus - uma das maiores bolsas de Pentecostes do mundo.
Raízes Históricas
Ao longo da segunda metade do século XIX nos Estados Unidos, protestantes de várias origens
começaram a se perguntar por que suas igrejas não pareciam exibir a mesma vida vibrante e cheia de fé
como as do Novo Testamento. Muitos desses crentes se juntaram às igrejas evangélicas ou de
Santidade, empenhados em oração ardente e sacrifício pessoal, e procuraram sinceramente a Deus. Foi
neste contexto que as pessoas começaram a experimentar dons espirituais bíblicos.
Os pioneiros pentecostais estavam famintos por um cristianismo autêntico, e procuraram inspirações e
instrução para as anteriores manifestações espirituais, como o Primeiro Grande Despertar (1730-40) eo
Segundo Grande Despertar (1800-30). Eles se identificaram na tradição de reformadores e revivalistas
como Martinho Lutero, John Wesley e Dwight L. Moody.
O Renascimento Pentecostal
Um dos pontos focais do movimento pentecostal emergente era conhecido como o renascimento da
Rua Azusa (1906-09). Era um lugar improvável para um evento que mudaria a face do cristianismo. No
verão de 1906, o renascimento entrou em erupção na reunião da congregação recém-formada na
pequena e degradada Missão de Fé Apostólica na 312 Azusa Street, em Los Angeles, Califórnia. Críticos
atacaram a congregação porque seu pregador de santidade afro-americana, William J. Seymour, pregava
a reconciliação racial ea restauração de dons espirituais bíblicos. O renascimento logo se tornou uma
sensação local, em seguida, atraiu milhares de curiosos e peregrinos de todo o mundo.
Seymour tinha sido um estudante de Charles Parham, que forneceu o quadro doutrinário para o
movimento pentecostal jovem. A identificação de Parham na escritura de falar em línguas como a
"evidência bíblica" (mais tarde chamada de "evidência inicial") do batismo do Espírito tornou-se uma
marca definidora do movimento pentecostal emergente. Depois de estudantes em sua Escola Bíblica
Bethel em Topeka, Kansas, começou a falar em línguas em uma reunião de oração em 1 de janeiro de
1901, Parham, através de seu Movimento de Fé Apostólica, teve algum sucesso em promover a
restauração do dom de línguas. Enquanto o Movimento de Fé Apostólica foi largamente confinado ao
centro-sul dos Estados Unidos, o renascimento na Rua Azusa catapultou o pentecostalismo diante de
uma audiência mundial.
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Formação das Assembléias de Deus
À medida que o avivamento se espalhou rapidamente, muitos pentecostais reconheceram a
necessidade de maior organização e responsabilidade. Os pais fundadores e mães das Assembléias de
Deus reuniram-se em Hot Springs, Arkansas em 2-12 abril de 1914 para promover a unidade e
estabilidade doutrinária, estabelecer a posição legal, coordenar a missão empresa e estabelecer uma
escola de formação ministerial. Estes fundadores constituíram o primeiro Conselho geral e elegeram
dois oficiais: Eudorus N. Bell como presidente (o título transformado mais tarde em superintendente
geral) e J. Roswell Flower como o secretário, assim como o primeiro presbytery executivo.
Os aproximadamente 300 delegados ao primeiro Conselho Geral representaram uma variedade de
igrejas independentes e redes de igrejas, incluindo a "Associação das Assembléias Cristãs" em Indiana ea
"Igreja de Deus em Cristo e em Unidade com o Movimento de Fé Apostólica" do Alabama, Arkansas,
Mississippi e Texas.
Quase imediatamente, os líderes se depararam com uma disputa doutrinal - se abandonar a teologia
tradicional trinitária em favor de uma visão monárquica modal da divindade (também chamada de
"Nova Edição" ou Teologia da Unidade). Em 1916, o Conselho Geral aprovou uma Declaração de
Verdades Fundamentais, que afirmou a ortodoxia trinitária.
Desde o início, o evangelismo e as missões têm sido fundamentais para a identidade das Assembléias de
Deus e resultaram em um crescimento contínuo em casa e no exterior. Em 2007, as Assembléias de
Deus reivindicaram uma circunscrição nos Estados Unidos de 2.836.174 adeptos; 12.311 igrejas; E
33.622 ministros. O Conselho Geral apoiou 2.691 missionários estrangeiros e associados que trabalham
com a Sociedade Mundial de Assembleias de Deus, cujos aderentes totalizaram mais de 57 milhões.
Os programas de missões agressivas da igreja destinam-se a estabelecer corpos de igreja nacionais autosustentados e auto-propagadores em todos os países. Ministros e líderes são treinados em 1.891 escolas
bíblicas estrangeiras. As Assembléias de Deus têm endossado faculdades bíblicas, universidades e um
seminário nos Estados Unidos.
A sede nacional das Assembléias de Deus está localizada em Springfield, Missouri. A sede inclui um
prédio administrativo, a Casa de Publicação do Evangelho e o Centro Internacional de Distribuição. A
Casa de Publicação do Evangelho, o braço de impressão da igreja, produz mais de 12 toneladas de
literatura evangélica por dia.
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Vineyard Assembléia de Deus
História da Igreja
Vineyard Assembléia de Deus foi estabelecida em 16 de outubro de 1979, quando um pescador New
Bedford foi enviado para Martha's Vineyard como um missionário sob os auspícios do Distrito da Nova
Inglaterra do Sul das Assembléias de Deus. Rev. Kurt Birkeland, que tinha sido um médico no exército,
começou a igreja em um ônibus no Lobster Hatchery. Essa congregação realmente morreu, e a igreja
mais tarde ressurgiu no prédio em frente ao John's Fish Market na State Road, com Kurt Birkeland ainda
o pastor. Donna Paulson, que foi membro da Vineyard Assembly mais longa, participou dessa
congregação com apenas quatro outras pessoas, uma das quais é agora missionária na República Tcheca
(Tom Lilliendahl).
Rev. Kurt Birkeland deixou em maio de 1986 e depois começou a pastorear uma igreja em outro lugar.
Vineyard AG ficou sem pastor por aproximadamente seis meses, e os membros se revezaram para
pregar nas manhãs de domingo.
Em novembro de 1986, o Rev. Greg Bar chegou, com sua esposa Karin e sua filha Bethany, para
pastorear a igreja. Depois que a terra foi doada em 1989, uma fundação foi colocada para o edifício
atual, mas nada mais foi feito até 1992, quando houve um empurrão para começar o edifício acima.
Entre trabalho voluntário da igreja, assistência da comunidade e ajuda do distrito (incluindo
trabalhadores de outras igrejas), o edifício foi concluído no final de 1993 ea congregação realizou um
serviço de Véspera de Natal lá.
Rev. Greg Bar continuou como o pastor até 31 de maio de 2004. Naquele tempo ele se mudou para
Cape Cod como um plantador de igrejas. Vineyard Assembléia focou sem um pastor durante cinco
meses, então Rev. Walter Rogero mudou-se de Tulsa, Oklahoma, para servir como pastor. Rev. Rogero
era o pastor por um pouco mais de um ano, e então, devido às conseqüências de escolhas erradas, teve
que deixar de ser pastor. Sua esposa, Heather, era uma pastora ordenado também, ea igreja eleita para
aceitá-la como a pastora por um ano, até que Walter pudesse retornar ao púlpito. Walter foi
reintegrado como pastor em março de 2007 e um ano depois, em maio de 2008, anunciou sua renúncia
da igreja. Heather estava em uma gravidez difícil e foi decidido que ela seria melhor fora de volta em
Oklahoma, perto de sua família. Pastor Walter pregou seu último sermão no Dia dos Pais, e Pastor Bob
Hallquist assumiu como o pastor interino na semana seguinte.
O processo de construção de um presbitério na propriedade tinha começado durante os três anos e
meio que os Rogeros estavam na igreja. No momento em que saíram, o presbitério estava mais do que
meio feito. O presbitério foi finalmente concluído no verão de 2009, e dedicado em 12 de julho.
Rev. Bob Hallquist serviu como pastor interino até 20 de outubro de 2009, quando ele foi levado para
casa para estar com o nosso maravilhoso Senhor.
Como o tempo de Deus o teria, os membros da igreja já haviam afirmado a recomendação do Comitê de
Pesquisa Pastoral do Rev. Joseph Dockter para servir como pastor. Rev. Dockter começou a servir como
pastor em 01 de novembro de 2009, acompanhado de sua esposa Carol e crianças Daniel e Christiana.
5

Durante seu ministério, o Pastor Joseph levou a igreja a um período de crescimento saudável enquanto
a igreja crescia para incluir mais da comunidade da Ilha. O Pastor Joseph anunciou sua renúncia em
agosto de 2016 como ele tinha aceitado o pastorate de uma igreja de Assembléia de Deus em
Springfield, Massachusetts. Embora isso fosse um golpe triste, a igreja, o Comitê do Púlpito e a
congregação reuniram-se em oração para que Deus conduzisse à escolha de Deus por um novo pastor.
Seguindo a liderança do Espírito Santo, o Comitê do Púlpito escolheu reconhecer o chamado de Deus ao
Rev. Matthew Splittgerber, que foi eleito pastor em 20 de novembro de 2016. O pastor Matthew
(juntamente com sua esposa Elizabeth e seus filhos Sean, Nathan e Madelyn) Para a Ilha em 19 de
dezembro de 2016 do norte do estado de Nova York onde ele tinha pastorado anteriormente a mesma
igreja por 15 anos. É interessante notar que o pastor Mateus e Liz realmente passou parte de sua lua de
mel em outubro de 2000 aqui no Martha's Vineyard!
E assim continua a história de Vineyard Assembly of God ...
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