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O PEDIDO DE DEUS

Compromisso do Obreiro: 

1. Preencherei meu relatório de prestação de contas de forma completa e honesta, toda semana.
2. Comprometo-me a lhe enviar meu relatório toda semana, no prazo que combinamos ou antes.
3. Comprometo-me a telefonar para você em seguida, toda semana, no prazo que combinamos ou antes.
4. Comprometo-me a seguir completamente tudo o que você pedir que eu faça.
5. Eu lhe autorizo a me fazer qualquer tipo de pergunta.
6. Concordo em seguir plenamente estes compromissos até alcançar 100% do meu sustento.
7. Informarei se você disser ou fizer algo que me magoe ou contrarie. Eu o cobrarei de perto.
8. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para alcançar meus alvos semanais, sem arranjar desculpas.
9. Confiarei em Deus para suprir todas as minhas necessidades. Comprometo-me a não incorrer em dívidas.
10. Escreverei um e-mail ou carta de oração toda semana enquanto levantar sustento, e lhe mandarei uma cópia.

Diante de Deus, da minha família, dos meus colegas de trabalho, do meu ministério, meus mantenedores, meu parceiro de prestação de contas e de mim 
mesmo: serei fiel a estes compromissos e trabalharei e orarei de todo coração, alma e mente, até conseguir 100% do sustento.

__________________________ _________________________________________ _________________ 
 Assinatura do obreiro  Assinatura do cônjuge Data

Compromisso do Parceiro de Prestação de Contas: 
1. Sempre esperarei o melhor de você.
2. Eu lhe cobrarei com frequência quanto aos alvos e compromissos que assumimos juntos.
3. Orarei regularmente por você, e com você, quando possível.
4. Estarei disponível para nossos encontros por telefone. Se surgir um imprevisto, ligarei ou mandarei um e-mail para remarcarmos.
5. Informarei se você disser ou fizer algo que me magoe ou contrarie. Eu o cobrarei de perto.
6. Eu me sentirei livre para fazer qualquer tipo de pergunta.
7. Estou disponível para você fazer qualquer tipo de pergunta.
8. Eu me alegrarei na provisão de Deus e celebrarei com você.

Diante de Deus, da minha família, deste obreiro e de mim mesmo: de todo coração, alma e mente, serei fiel a estes compromissos até que esta pessoa 
consiga 100% do seu sustento.

_________________________________________ _____________________
 Assinatura do parceiro  Data

Sugestão de categorias para alvos semanais de prestação de contas:

1. Número de ligações feitas
2. Número de pessoas a quem pediu uma conversa pessoal
3. Número de conversas pessoais
4. Número de novos parceiros ministeriais
5. Quantia de novo sustento mensal
6. Quantia de novas ofertas anuais ou especiais
7. Número de novas indicações
8. Número de horas gastas com sua busca por sustento

Acordo de Prestação de Contas


