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CARTA DO JOHN ARNOTT 

Querido Pastor,  

 

Apreciamos seu interesse em nossa rede de Igrejas e esperamos que a 

informação contida aqui chegue a seu coração e também seja de ajuda para você.  

Depois de falar com outros líderes do Corpo de Cristo, concluímos que cada um 

de nós tem a necessidade que nossas Igrejas e Ministérios tenham uma identificação, 

assim como um desejo de pertencer a uma cobertura espiritual ainda maior da que agora 

talvez pertencemos. A Bíblia fala em Levítico 26:8: “Cinco de vós perseguirão a cem, e 

cem de vós perseguirão a dez mil”, e nisto pode haver uma multiplicação na nossa 

efetividade. Quando juntamos as mãos e unimos as forças, a totalidade sempre será 

maior do que a soma desta em partes.  

Nós descobrimos isto como uma verdade em nossa rede de Igrejas, 

PARCEIROS NA COLHEITA. Estamos dispostos a compartilhar o que temos, uns com os 

outros e fortalecer-nos uns aos outros de diferentes maneiras.  

Fred Wright e eu confeccionamos este material em conjunto, com o conselho de 

muitos outros líderes. Queremos apresentar-lhe que, o que nós cremos, é muito efetivo e 

eficiente; um “novo odre”, para edificar e integrar uma Igreja renovada que tem tido uma 

alta estima pela integridade e o desejo de alcançar um evangelismo de colheita. Nossos 

valores, nossas metas e declaração de fé, acompanhada de nossa declaração de missão 

e visão estão aqui enfatizadas e incluídas.  

Nós estamos disponíveis para qualquer pergunta ou resposta que você possa ter 

e oramos para que a vontade do Senhor seja encontrada, para você e sua Igreja.  

Que a bênção de Deus Pai seja sobre sua vida e esperamos que deseje unir-se a 

PARTNERS IN HARVEST / PARCEIROS NA COLHEITA.  

Sinceramente em Cristo Jesus,  

 

 

 

 

 

John Arnott  

Diretor/Fundador  
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CARTA DAN SLADE 

Caros companheiros ministros:  

Eu, como John, quero lhe agradecer pelo seu interesse em Parceiros na 

Colheita.  

Atualmente somos uma família constituída por mais de 10.240 igrejas, sendo que 

10.000 destas são de nossos parceiros do Iris Ministries, de Rolland e Heidi Baker, na 

África. O restante das 240 igrejas e ministérios são nas nações ocidentais com outros dois 

movimentos crescentes de trabalho localizados na Europa Oriental e América do Sul. 

Esses movimentos, por si só constituem um grande número de igrejas e ministérios, e nós 

somos abençoados por sermos parte desta grande família.  

Parceiros na Colheita funciona como uma família e ainda, como uma parceria:  

- Como uma família em termos de relacionamento e como uma parceria em 

termos de recursos, dons e bênçãos que estão ligados entre si com cada membro que 

tem um papel fundamental em nossa rede. PIH não é um controle de cima para baixo 

como uma organização orientada, mas funciona como uma rede de congregações 

autônomas e ministérios que estão unidos entre si e com o Senhor para benefício mútuo e 

missão compartilhada. Nascemos em meio a um movimento profundo do Espírito Santo e 

da manifestação da presença de Deus, que houve a partir de janeiro de 1994.  

Nós apreciaríamos se você pudesse ler atentamente o material a seguir, que 

descreve o que somos detalhadamente. Se você quiser se tornar um Parceiro na 

Colheita, pedimos-lhe que preencha o Formulário de Adesão. Após recebê-lo, entraremos 

em contato para que você saiba que recebemos o seu pedido. Este Formulário ajuda-nos 

a conhecê-lo melhor, então entraremos em contato para a próxima etapa que é visitá-lo 

para conseguir se familiarizar melhor com você e sua igreja ou ministério.  

Se você tiver alguma dúvida não hesite em nos enviar e-mail ou ligue-nos.  

Pedimos que o Pai te oriente nesta jornada e te abençoe.  

Com os melhores cumprimentos em Jesus    

  

 

 

 

 

Dan Slade  

Coordenador Internacional   
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O QUE É PARCEIROS NA COLHEITA? 

A DEFINIÇÃO  

 

É uma rede de Igrejas abertas, oferecendo amizade (mútuo fortalecimento, 

bênçãos e integridade) e ajuda prática (particularmente para evangelismo, implantação de 

Igrejas, missões e envio de missionários, ensino para lideranças, conferências e 

estratégias de trabalho em conjunto).  

É uma rede/família de pastores e Igrejas compartilhando crenças fundamentais, 

valores comuns e metas, as quais formam e respaldam uma clara sensibilidade de 

propósito e identidade que conforme cresce, vai nos integrando local, regional, nacional e 

internacionalmente para compartilhar recursos, oferecendo treinamento e estratégias 

concernentes às metas comuns do Ministério.  

 

HISTÓRIA E IDENTIDADE 

 

Ninguém pode vir da presença de Jesus Cristo, sem ser mudado. Para alguns de 

nós, já na posição ministerial, parte desta mudança serve como uma direção quanto ao 

nosso chamamento, mas o trabalho que temos desempenhado ao longo do período, pode 

ter sido desde estimulante como profundamente perturbador. Nossa concepção de Igreja 

tem sido sacudida devido ao maravilhoso derramamento do poder do Espírito Santo, o 

qual começou em Janeiro de 1994, em Toronto e este evento se pareceu novo ou casual 

para nós. A história nos revela um padrão comum de quando há um derramamento 

especial da presença de Deus e quase sempre nos fornece uma pausa para reconsiderar 

e renegociar todas as facetas da vida da Igreja, sempre resultando em mudanças 

substanciais, não em crenças fundamentais, mas sobre as metas e práticas exteriores. 

Esta prática minuciosa de reavaliação da história tem trazido como produto, novos 

relacionamentos ministeriais.  

 

Nas primeiras semanas de 1996, muitos pastores que foram pessoalmente 

tocados por este derramamento se sentiram dirigidos pelo Senhor, a unir-se e formar uma 

rede de respaldo e estímulo mútuo. Quando eles se reuniam, uma forte presença do 

Senhor, um profundo gozo de estarem juntos e um grande número de palavras proféticas 

confirmando, os levou à conclusão que eles contavam com a aprovação do Senhor para 

continuar nesta direção.  
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Como esta nova organização deveria ser chamada, quais valores e metas 

deveriam dirigi-la e como deveríamos proceder, não estavam inicialmente claros. Mas nas 

seguintes semanas começou a vir à luz muitas destas perguntas e começamos a ter 

respostas. Nós gostaríamos de compartilhar nossa preliminar procurando articular o que o 

Senhor nos revelou.  

 

NOSSA IDENTIDADE 

 

Depois de escolher entre muitos nomes possíveis, um em particular foi escolhido 

no qual reflete duas coisas: o alto valor que nós damos à amizade e sobre tudo ao nosso 

sentido de missão e também a urgente missão de participarmos da Colheita, assim 

nasceu: PARTNERS IN HARVEST / PARCEIROS NA COLHEITA. Este nome nos ajuda a 

enfocar o perfil da definição e aperfeiçoar sua identificação. Não pretendemos começar a 

ser parte do nome de cada Igreja filiada; isto é uma opção que cremos que deve ser 

deixada a critério de cada congregação integrada.  

 

NOSSOS VALORES 

 

Os valores comuns e principais metas que propiciaram esta definição, também 

surgiram enquanto nós compartilhávamos ideias e convicções que o Senhor vinha pondo 

em nossos corações e em nossas mentes, em meio a este derramamento do Espírito. 

Reconhecemos agradecidos que estes valores são únicos para nossa discussão e tem 

sido uma parte vital dos prévios movimentos da Igreja.  

Esses quatro valores servem como FILTROS para TUDO o que fazemos em 

Parceiros: 

 

- Fluindo no amor do Pai revelado através de Jesus Cristo;  

 

- Intimidade, presença e ouvir a voz de Deus;  

 

- Restauração do coração e da alma;  

 

- Evangelizar e equipar no poder do Espírito Santo.  
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COMPARAÇÃO ENTRE PARCEIROS NA COLHEITA E AMIGOS NA COLHEITA	  

 

O QUE É PARCEIROS NA COLHEITA? (PIH)  

 

· PiH é uma família e rede de igrejas e ministérios, composta de pessoas que 

estão unidas em sua paixão por Jesus e que não estão ligadas à uma organização 

específica.  

· PiH é uma família unida sob os mesmo valores.  

· PiH é um lugar de prestação de contas (liderança PiH e outros membros da 

família PiH).  

· A liderança PIH existe para fornecer encorajamento e bênçãos e por si só é 

uma rede de relacionamento para a edificação dos seus membros.  

· PiH vai além das linhas denominacionais, geracionais e culturais, a fim de 

aumentar e promover a bênção e a unidade no corpo de Cristo global.  

· PiH não é uma estrutura hierárquica piramidal e sim circular.  

· As igrejas e ministérios PIH são organizações autônomas, entidades 

regulamentadas dentro da lei e a liderança PIH oferece suporte espiritual às mesmas.  

 

O QUE É AMIGOS NA COLHEITA? (FIH)  

 

· FiH é uma rede de igrejas, ministérios e ministros, que estão unidos em sua 

paixão por Jesus e que não estão ligadas com exclusividade à nenhuma outra 

organização, desejando assim manter-se abaixo de nossa bandeira, carregando nossos 

valores e princípios.  

 

· Parceiros na Colheita e Amigos na Colheita estão unidos sob a mesma ampla 

bandeira divina do Deus Trino e existem para orientarem-se e exortarem-se 

teologicamente através de palavras e ações, evitando com isto escândalos entre igrejas, 

ministérios e ministros PiH e FiH.  
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· FIH é uma rede de relacionamentos que reúne igrejas, ministérios e ministros, 

independente da estrutura denominacional a qual pertencem, mas que mantém o desejo 

de se relacionar em amor com outras pessoas que anseiam por um grande avivamento. 

Por esta razão os pentecostais, não pentecostais e outros podem sim, darem-se as mãos 

em unidade e amor, sob a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo.  
 

PORQUE NECESSITAMOS ESTAR CONECTADOS? 

 

RELACIONAMENTO: O relacionamento é uma mão de duas vias pela qual, 

pastores e Igrejas podem servir uns aos outros. É importante saber que outros nos amam 

e nos reconhecem como pessoas limitadas, tendo alguém que esteja disposto a nos 

escutar, nos ensinar e a nos exortar; 

 

CUIDADO PASTORAL: Todos nós necessitamos de relacionamentos, 

realimentar e reverter amor, porque o Ministério pode se tornar um lugar muito solitário. 

Uma FAMÍLIA é um lugar seguro, onde os membros podem ser escutados e amados, 

recebendo assim amparo, cura e oração;  

 

CAPACITAÇÃO: Como Corpo de Cristo queremos animar, equipar e mobilizar 

os santos para o desenvolvimento pessoal e ministerial, incluindo serviço, evangelismo, 

implantação de Igrejas e missões. Estamos preparados para dar e receber a todos, 

daquilo que temos recebido e apreendido;  

 

CREDIBILIDADE: Quando estamos isolados, somos imunes ao ataque em forma 

de acusação, crítica e desânimo; por isso é necessário pertencer a “algo” maior que nós 

mesmos, a uma “família onde possamos espelhar-nos”. A filiação está designada para 

criar uma atmosfera de proteção e não de controle, onde mantemos nossa identidade 

pessoal, nossas características e cumprimos com nosso chamado. As diferenças 

congregacionais são volúveis;  

 

RECURSOS: Pequenos grupos, agrupações geográficas de Igrejas, reuniões 

regionais, conferências nacionais e internacionais, correio eletrônico (e-mail), etc..., 

servem para estabelecer um amplo campo de contato por meio do qual Igrejas e pastores 

tem acesso livre à informação, ao conselho, a materiais e atenção pessoal nas mais 

diversas áreas.  
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RESPONSABILIDADE: Necessitamos como ministros, de alguém a quem 

possamos fazer perguntas diretas acerca de integridade pessoal, vida familiar e da saúde 

de nossas Igrejas; assim como instarmos a submergirmos profundamente no Senhor e 

Seus propósitos para nossas vidas, estando abertos a ensinos nas áreas de doutrina, 

integridade e responsabilidade financeira recebendo benefícios por intermédio do auxílio 

periódico. Os PARTNERS IN HARVEST / PARCEIROS NA COLHEITA estarão seguros e 

amparados através dessa ajuda mútua.  
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DETALHES IMPORTANTES 

	  

A seguir, listamos características que serão a base da formação para que 

possamos nos relacionar uns com os outros. Novamente lembramos que isto é preliminar, 

pois à medida que PARCEIROS NA COLHEITA se desenvolve, acreditamos que quem 

somos, o que fazemos e o que representamos reflete o nosso compromisso nas seguintes 

prioridades:  

 

EM NOSSAS VIDAS E MINISTÉRIOS  

 

a. Buscando e ainda cultivando uma irresistível fome e desespero pela intimidade 

com o Senhor;  

b. Desfrutar do Senhor - particularmente por meio da intimidade;  

c. Liberdade para que o Espírito Santo se mova em nossas vidas e Ministérios;  

d. Caminhando em contínua entrega como filho, dependendo do Espírito Santo;  

e. Viver em nosso caráter e em nossas ações como Jesus Cristo;  

f. Aprender a abraçarmos a cruz de Cristo com suas implicações para nosso viver 

diário;  

g. A autoridade da Palavra de Deus escrita para a vida pessoal e ministerial;  

h. Aprender a escutar a voz do Pai;  

i. A oração e intercessão como uma prática diária;  

j. Cura pessoal das feridas causadas pelos sofrimentos em nossa vida.  

 

COMO MEMBROS DE PARCEIROS NA COLHEITA (PIH & FIH)  

 

a. Relação e comunhão com Deus e com os irmãos;  

b. Transparência pessoal e de um caráter acessível;  

c. A humildade para receber ensino e honestidade uns com os outros;  
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d. Perdão e graça de uns para com os outros, não guardando rancor e ofensas;  

e. Líderes servindo e ministrando na paz;  

f. Equipando e ensinando para o avanço do Reino de Deus;  

g. Igual oportunidade para todos os crentes do Corpo de Cristo, seja judeu, 

gentio, escravo, livre, mulher ou homem, propiciando uma grande fraternidade na múltipla 

diversidade.  

 

COM O CORPO EM GERAL  

 

a. Unidade espiritual, fraternidade e interdependência do Corpo de Cristo;  

b. Apreciação e abertura para outros no Corpo;  

c. Acesso para ambos dar e receber de outras correntes do ministério de Jesus.  

 

AS NOSSAS METAS COMUNS OU FUNDAMENTAIS  

 

a. Como prioridade, temos o primeiro e grande mandamento em nossa meta: “E 

Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, 

e de todo o teu pensamento” (Mt. 22:37). Em outras palavras, buscar uma paixão por 

Jesus que seja capaz de impregnar todo nosso ser e o que fazemos, entendendo primeiro 

que esta paixão é a resposta do amor do Pai - derramado sobre, dentro e por meio de 

nós;  

b. Comprometimento ativo de amar, bendizer e servir a cada membro do Corpo 

de Cristo, como uma resposta do amor do Pai: “e o segundo semelhante a este é amarás 

o teu próximo como a ti mesmo” (Mt. 22:39);  

 

c. O avivamento internacional do Corpo de Cristo por meio da pessoa e do poder 

do Espírito Santo, dando a Ele liberdade total para mover-se de várias e novas maneiras;  

 

d. Perseguir o avivamento até que o perdido seja salvo e recolhido para o Reino 

de Deus;  

 

e. Ver a Igreja mover-se na unidade do Pai e do Filho: “Eu não rogo somente por 

estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim; para que 
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todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; que também seles sejam um 

em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me 

deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que eles 

sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e 

que os tem amado a eles como me tens amado a mim”. (Jo. 17:20-23);  

 

f. Uma identidade e afinidade que inclui e não exclui: relacionar-se no Corpo de 

Cristo local, nacional e internacionalmente sobre uma ampla linha de relação; para ser 

instrumento de reconciliação onde quer que seja possível; respaldar onde seja e a quem 

seja que Deus escolha mover-se e usar;  

 

g. Estar aberto para receber de outros, seja de movimentos ou individualmente 

no Corpo de Cristo, entendendo que não temos toda a Revelação, mas somos justamente 

só uma peça no quebra-cabeça eterno de Deus: “Pai, aqueles que me deste quero que, 

onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me 

deste: porque tu me hás amado antes da criação do mundo” (Jo. 17:24) - Em outras 

palavras, uma ampla visão do Corpo revela mais de Sua glória;  

 

h. Ver a realidade funcional da unidade e fraternidade, na qual não sejamos 

reconhecidos por raça, nação, classe social, sexo ou denominação, mas única e 

exclusivamente pela cruz de Cristo: “Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já 

vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego; não há servo nem livre; não há 

macho nem fêmea; porque todos vós sois um em Cristo Jesus” (Gl. 3:27-28);  

 

i. Ver o Evangelho de Jesus Cristo, proclamado no poder do Espírito Santo de 

Deus a cada nação, tribo ou língua (At. 1:8) e ver Igrejas estabelecidas onde for 

necessário, no discipulado e na edificação dos santos e dos que estão sendo salvos; 

  

j. Ver os santos equipados para o serviço da edificação do Corpo de Cristo: “E 

ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e 

outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do 

ministério, para edificação do corpo de Cristo; até que todos cheguemos à unidade da fé, 

e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de 

Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o 

vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. 
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Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo” 

(Ef. 4:11-15);  

 

k. Viver na graça de Deus e em intimidade com Ele, com simplicidade em estilo 

de vida, conduta humilde e obediência à Sua vontade;  

 

l. Louvar e adorar ao Senhor; exortar com sensibilidade, em um novo nível de 

adoração;  

 

m. Ser um povo que dá prioridade à oração e à intercessão;  

 

n. Ser um povo que ama o conselho da Palavra de Deus escrita;  

o. Caminhar em fé, não por vista; ter uma profunda fé, para querer ser tudo o que 

Deus nos chama a ser por meio de tudo o que Ele é;  

 

p. Ser uma Igreja profética, aceitar a Palavra de Deus, pastorear e nutrir aqueles 

que tem sido chamados, acreditando nos cinco Ministérios “E ele mesmo concedeu uns 

para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e 

mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, 

para a edificação do corpo de Cristo, Até que todos cheguemos à unidade da fé e do 

pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da 

plenitude de Cristo.” (Ef. 4:11-13).  
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NOSSA DECLARAÇÃO DE FÉ 

 

- NÓS CREMOS: Que há um só Deus e que vive para sempre em três pessoas: 

O Pai, Filho e Espírito Santo; (Mt. 28:19)  

 

- NÓS CREMOS: Que a Bíblia é a Palavra de Deus no mundo, falando-nos com 

autoridade e sem erro; (Tm 2:3:16-17)  

 

- NÓS CREMOS: Na divindade de Jesus Cristo o Filho, no Seu nascimento 

virginal, Sua vida sem pecado, Seus milagres, Sua morte por nós na cruz, Sua 

ressurreição em corpo, Sua ascensão ao Pai e Seu regresso para dirigir a Terra com 

poder e amor; (Jo. 1:14-18;. 1 Ts. 4:16-18)  

 

- NÓS CREMOS: Que o Espírito Santo habita em nós, como crentes, trazendo 

para nossas vidas amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, 

humildade e domínio próprio. Cremos que Ele trabalha em e através de nós com seus 

dons espirituais. (Gl. 5:22-23 e 1Cor. 12:7-11).  

 

- NÓS CREMOS: Que o objetivo principal da vida de Jesus Cristo na Terra foi 

revelar plenamente o amor de Deus Pai para o mundo através de seu ministério, vida, 

morte na cruz e ressurreição. (Jo. 3:16 e Jo. 5:19-20).  

 

- NÓS CREMOS: Que toda a humanidade está perdida no pecado e precisa 

arrepender-se e confiar pessoalmente em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, com a 

necessidade de nascer de novo pelo poder do Espírito Santo e participar da família de 

Deus. (Ef. 2:1-10 e Jo. 3:5-7).  

 

- NÓS CREMOS: Na ressurreição do homem: a vida eterna para os cristãos e o 

juízo eterno para o perdido; (Mt. 25:31-46)  

 

- NÓS CREMOS: Na comunhão dos crentes no Senhor Jesus Cristo, e buscamos 

viver em comunidade, a fim de sermos como Ele em toda maneira, que é a cabeça do 
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Corpo, a Igreja. Somos chamados a amar a Ele, amando-nos uns aos outros - e somos 

capazes de fazê-lo unicamente quando Sua vida fluir através de nós. (1 Cor. 12:12-13;. 

Mt. 22:37-40).  

 

- NÓS CREMOS: Que o casamento é a relação humana básica entre um homem 

e uma mulher, e, como tal, destina-se a refletir a relação entre Jesus Cristo, o noivo e sua 

noiva na igreja. (Gn. 2:18-25 e Ef. 5:25-32)  
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RESPOSTAS A ALGUMAS PERGUNTAS 

	  

Com certeza deve haver muitas perguntas sobre as metas e filosofias aplicadas a 

PARTNERS IN HARVEST / PARCEIROS NA COLHEITA, especialmente devido a uma 

ampla variedade histórica das Igrejas independentes e denominações que temos 

abraçado. Nesta etapa formativa, seria prematuro se comprometer tão especificamente, 

mas tentaremos, de forma simplificada explicar como funciona a filiação.  

 

I. AS IGREJAS  

	  

a. NOME DAS IGREJAS / CONGREGAÇÕES E/OU MINISTÉRIOS  

 

Cada Igreja deve buscar ao Senhor para sua própria identificação e nome. As 

Igrejas podem utilizar as palavras parceiros e colheita, mas isto não é uma exigência. 

Nossa única sugestão é usar um nome curto, simples e evitar usar algo que soe religioso;  

 

b. AUTONOMIA CONGREGACIONAL  

 

As Igrejas são organizadas separadamente e funcionam debaixo de suas 

próprias estruturas financeiras e de caráter incorporacional. A liderança de PARTNERS IN 

HARVEST / PARCEIROS NA COLHEITA está disponível a aconselhar e julgar em áreas 

concernentes a conflitos somente por convite, sendo o mesmo realizado sempre através 

do Pastor ou dos Anciões da Igreja;  

 

c. POLÍTICA CONGREGACIONAL / FORMA DE GOVERNO  

 

Autonomia congregacional é a regra no PiH (Parceiros na Colheita). Notamos 

que quando uma Igreja com seu próprio sistema governamental escolhe um Apóstolo, 

Pastor ou Anciões para dirigi-la, é sempre melhor do que a direção em forma de sistema 

democrático, onde cada membro vota em cada decisão a ser tomada;  

 

 



	  

16	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

d. MEMBRAMENTO CONGREGACIONAL  

 

Outra vez a Igreja afiliada escolhe sua própria forma, definição ou requisitos para 

o membramento. Nós unicamente sugerimos que os líderes de Igrejas tenham em mente 

que sua união ao Corpo deve refletir e ressaltar a missão e o caráter da Igreja;  

 

e. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA  

 

Isto é crucial, pela experiência que temos em supervisão de Igrejas. As finanças 

devem ser a área mais bem administrada do Ministério, tendo aquisições aprovadas, 

pagando salários e taxas em dia e estabelecendo limites nas despesas. Aconselhamos 

que haja uma auditoria com posterior divulgação (oficial anual) do financeiro para a 

congregação ou diretoria, o que ajudará a manter a integridade financeira do Ministério.  

 

f. MINISTÉRIO  

 

Concordamos que as chaves para edificar as Igrejas filiadas são: louvar e adorar 

ao Senhor, evangelizar o perdido, reavivar a Igreja no poder do Espírito Santo, alimentar 

novos crentes, educar e equipar aos santos no serviço, ministrar ao pobre, orar pelo 

enfermo e necessitado, libertar o cativo, e ensinar e aconselhar pela Palavra de Deus, 

oração, intercessão e profecia;  

 

g. MISSÃO  

 

Cruzadas de missão cultural incluindo envio e sustento de trabalhadores para a 

colheita; esta é a chave e isto começa com orar para que o Senhor da seara envie os 

obreiros. A meta que toda missão deve ter é esforçar-se para alcançar o perdido com o 

Evangelho de Cristo e semear congregações culturalmente abertas. Nós desejamos 

trabalhar e colaborar com qualquer denominação com metas similares, por amor ao Reino 

de Deus.  
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II. A ESTRUTURA NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

a. PROPÓSITOS  

 

Exortar, abençoar, equipar, treinar e aconselhar os membros de PARTNERS IN 

HARVEST / PARCEIROS NA COLHEITA, Igrejas e pastores, estando disponível para 

fazer o melhor para ampliar o Corpo de Cristo. Exortar a uma mais profunda intimidade 

com o Pai, Filho e Espírito Santo, uns com os outros e com o Corpo de Cristo em geral;  

 

b. IDENTIFICAÇÃO  

 

Como uma rede, nossa identificação é baseada em compartilhar valores, metas e 

crenças doutrinais. Isto determina a direção que adotamos agora e a forma que tomará 

com o tempo, como indivíduos, Igrejas e rede. Muito do que fazemos nas conferências 

tem a ver com exortações de ânimo para nos movermos em crescimento até encher 

nossos valores e metas em Jesus;  

 

c. COMPROMISSO  

 

Cada Igreja PARTNERS IN HARVEST / PARCEIROS NA COLHEITA necessitará 

contribuir com o mínimo de 2,5% do total das entradas financeiras mensais, com o 

propósito de ajudar na missão e implantação desta nova rede de Igrejas. A contabilidade 

esta disponível para ser fiscalizada, por cada igreja membro PARCEIROS NA COLHEITA 

e os fundos serão usados para cobrir o pastorado e administração, depois como um forte 

compromisso às formas de missões no mundo. Fundos extras podem ser necessários  

para auxiliar estas iniciativas.  

 

COMO FILIADOS  

 

Como pastor alguma vez você se sentiu com uma profunda solidão ou 

desânimo? Sentindo um peso excessivo pelas demandas e expectações das pessoas? 

Ou tem baixado as armas para o inimigo sem ter talvez, um lugar onde correr para ser 
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animado ou sem sequer saber aonde ir para ser consolado e administrado? Esta é uma 

das razões pelas quais, PARTNERS IN HARVEST / PARCEIROS NA COLHEITA existe.  

 

As pessoas em particular, necessitam e anseiam a amizade de outras, mas 

poucas têm podido desfrutar da riqueza dessa classe de amizade genuinamente cristã. 

Por quê? Em parte pela falta de tempo e horário de trabalho, poucas vezes encontramos 

tempo para parar. A amizade também compreende transparência e espontaneidade e a 

sociedade, ou talvez o próprio ministério não nos tem permitido demonstrar estes valores. 

A debilidade é pelo contrário demonstrada pela rudeza e pelo individualismo, que tem sido 

um dos mais altos valores nos esportes e nos negócios, onde sempre tem alguém 

sentado no banco, pronto para tomar nossa posição. Pelo que vemos, a maior parte da 

nossa vida tivemos amizades superficiais que nos proporcionou pouco ou nada de apoio 

ou alimento.  

 

Mas quando observamos as Escrituras, vemos o contrário. A debilidade e 

espontaneidade de um homem segundo Adão, trouxe vida e salvação a muitos. Ele 

chamou a doze homens para que fossem seus amigos e três deles foram mais próximos 

em amizade. Ele nos disse: “que o mundo conheceria que nós somos seus discípulos 

quando nós amássemos uns aos outros”; Ele orou para que fôssemos um, assim como 

Ele e o Pai são um e que o resultado seria, que o mundo conheceria que Ele havia sido 

enviado pelo seu Pai. E nós também sabemos que em nossas debilidades se aperfeiçoa o 

poder de Deus.  

 

Ambos mulheres e homens necessitam de uma amizade verdadeira, 

transparente e real, tendo um grupo confiável ao qual pertencer e esta é a proposta de 

PARTNERS IN HARVEST / PARCEIROS NA COLHEITA que se reúne constantemente 

de forma regional, nacional e internacional para socorro, amparo e amizade.  
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DIREITOS E DEVERES 

OS BENEFÍCIOS 

 	  

a. Identidade e afinidade em ambiente de família/rede de Igrejas que em amor 

estão perseverando juntos no Senhor, buscando um avivamento para e na colheita. 

Relativamente isto funciona como uma família cristã onde cada um tem a sua 

individualidade respeitando-se mutuamente;  

b. A principal função de PARTNERS IN HARVEST / PARCEIROS NA COLHEITA 

é dar suporte espiritual e identificação às Igrejas;  

c. Recebimento da credencial da organização, com validade nacional e 

internacional;  

d. Visitações dos pastores aos eventos familiares de PARTNERS IN HARVEST / 

PARCEIROS NA COLHEITA;  

e. Cuidado e conselho disponível para pastores e Igrejas conforme a 

necessidade;  

f. Relação próxima com outros pastores PARTNERS IN HARVEST / 

PARCEIROS NA COLHEITA;  

g. Acesso ao grupo Apostólico Internacional e Nacional, movendo-se em Efésios 

4:11;  

h. Acesso para participar das conferências PIH sem prévia reserva, onde líderes 

internacionais, de Igrejas irmãs altamente reconhecidas, apontam uma vasta variedade de 

recursos quanto à instrução, entretenimento e edificação;  

i. Inscrições gratuitas para os pastores presidentes e suas esposas, membros de 

PARTNERS IN HARVEST / PARCEIROS NA COLHEITA das conferências de 

PARTNERS IN HARVEST / PARCEIROS NA COLHEITA, mediante apresentação da 

credencial;  

j. Auxílio mútuo e em conjunto com outras Igrejas filiadas quanto a implantação 

de Igrejas, missões, realização de conferências e aconselhamento pastoral.  

k. Auxílio dos alunos da Escola de Ministérios Nacional e Internacional, internos e 

voluntários, que estão disponíveis a servir em sua Igreja;  

l. Acesso a intercâmbio transcultural a qualquer Igreja filiada – nacional e 

internacional - desde que com propósitos missionários;  
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OS DEVERES  

	  

a – Comprometer-se em estar presente, sempre que possível, em eventos, 

encontros, conferências e retiros promovidos por  PARTNERS IN HARVEST / 

PARCEIROS NA COLHEITA. 

 

b –  Como não somos uma denominação, nem utilizamos uma estrutura 

hierárquica piramidal, mas valorizamos o relacionamento, o COMPROMETIMENTO de 

cada pastor e cada igreja membro de PARTNERS IN HARVEST / PARCEIROS NA 

COLHEITA é de fundamental importância. 

 

c - Comprometer-se em dizimar mensalmente 2,5% de toda entrada financeira 

(referente a dízimos e ofertas) de sua Igreja para ajudar a suprir os custos administrativos 

e dar suporte a PARTNERS IN HARVEST / PARCEIROS NA COLHEITA.  
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QUESTÕES IMPORTANTES 

 

RESPOSTAS A ALGUMAS PERGUNTAS FREQÜENTES  

 

1. Parceiros na Colheita ou Amigos na Colheita ordenam pessoas ao 

ministério e fornecem credencial?  

 

Não, nós não ordenamos ninguém ao ministério. Fornecemos, no entanto, como 

PiH e FiH uma credencial que nos identifica como pastores e ministros.  

 

2. Que tipo de cobertura organizacional e espiritual PiH e FiH fornecem?  

 

Desde que você seja um membro ativo em nossa estrutura familiar relacional, a 

cobertura fornecida é baseada em nosso desejo de vê-lo como indivíduo e 

igreja/ministério incentivado, abençoado e equipado em todos os sentidos. Sermos ativos 

na rede e em relacionamento é crucial para a suporte ocorra, levando em conta que 

estarmos nos exortando, orando e unidos é de extrema importância.  

 

3. PiH é uma denominação?  

 

Se por acaso você entende que denominação significa dar um nome para uma 

família específica no contexto mais amplo da igreja, então nós somos sim uma 

denominação. Agora, se você entende que denominação refere-se a conformidade ou a 

um padrão estabelecido, ou ainda a ter um controle sobre, então não somos uma 

denominação.  

 

4. Eu posso, como pastor ou ministério pessoal me tornar um PiH?  

 

PiH não é uma família de indivíduos avulsos e sim, uma família de igrejas e 

ministérios interligados. Por isso, não está aberto para pessoas como tal, e se este for seu 

caso, pense em FiH, que ampara líderes e ministros não organizacionais.  
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5. O que Parceiros na Colheita espera de um afiliado?  

 

PiH é baseado em relacionamentos e que se une através de eventos familiares 

locais, regionais, nacionais e internacionais e esperamos que cada membro participe 

destas reuniões. Também contamos com sua fidelidade em contribuir com 2,5% da renda 

mensal da Igreja/Ministério. Esperamos também que entre a adesão a PiH ou FiH e o 

período de 1 ano a 1 ano e meio, você venha fazer a Escola Para Pastores e Lideres, 

oferecida através da EdM (Escola de Ministérios), para que receba nossos valores em seu 

coração.  

 

6. Ao me tornar PiH ou FiH eu devo mudar o nome de minha igreja? 

Ministério?  

 

O nome da igreja/ministério é muitas vezes uma identidade profética fornecida 

por Deus, portanto, esperamos que você se mantenha fiel à identidade que o Senhor lhe 

deu ... a menos que Ele venha lhe pedir para alterar.  

 

7. Como igreja PiH posso manter contato para fins de oração?  

 

Sim, temos um e-mail específico, grupo no Whats ,telefones MSN face ( e os 

nossos pessoais) por onde nos relacionamos (contato@ parceirosnacolheita.org). Caso 

você tenha qualquer necessidade que deseja que venhamos compartilhar com a família 

de igrejas/ministérios, por favor, nos informe e também observe se a solicitação é apenas 

para a família da América do Sul ou Internacional (ao redor do Mundo). Estaremos unidos 

em oração por você e suas necessidades.  

 

8. Qual é o processo para se tornar uma igreja/ministério Parceiro na 

Colheita ?  

 

Primeiro, você precisa preencher o Formulário de Adesão (PiH e FiH é o mesmo 

Formulário) que está no site para download, e então enviar para nós. Feito isto, em breve 

entraremos em contato para definirmos uma data para visitá-lo. O objetivo da visita é para 

conhecer melhor você, encontrar sua equipe de liderança, e responder quaisquer 

perguntas que você / eles possam ter.  
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Atenção: Você não é um Parceiro na Colheita até que isto seja oficializado em 

sua igreja, através da equipe de liderança local, que responde por sua região.  

 

9. Existem exigências, como tamanho de igreja/ministério, para se tornar 

qualificado a PiH ou FiH?  

 

Gostaríamos que uma congregação tivesse pelo menos 40 adultos , se você vive 

em uma cidade de mais de 10.000 habitantes, ou pelo menos, 25 adultos se você estiver 

em uma cidade menor. 

 

10. O que significa ser um Parceiro na Colheita (PiH)?  

 

Significa que você e sua igreja ou ministério se identificam com PIH, respeitando-

o como sua identidade e relação de mutuo comprometimento. PiH torna-se sua 

identidade, fonte de bênçãos, incentivo, relacionamento, comunhão e cooperação em 

missões, plantação de igrejas, juventude e eventos e quando você necessitar de auxílio, 

estamos à sua disposição naquilo que dispomos como família.  

 

O que significa ser Amigo na Colheita? (FiH)  

 

Amigos na Colheita é a forma mais ampla e flexível de relacionamento, 

principalmente para os que possuem ministério pessoal ou que estão abaixo de alguma 

cobertura confessional (ou seja, Anglicanos, Batistas, Pentecostais, Assembleianos, 

Metodistas, Católicos, Luteranos, etc), mas que desejam se relacionar dentro da família 

de Parceiros na Colheita. Sendo um Amigo na Colheita você poderá participar da maioria 

de nossos eventos e estará por dentro do que acontece em nossa família de igrejas e do 

que Deus está fazendo a nível mundial.  

 

11. Quais as nossas expectativas com seu ingresso em PiH?  

 

Nós acreditamos que você irá participar de todos nossos eventos regionais e 

estaduais. Que esteja decidido a se comprometer conosco e com os nosso valores, pois 

são esses valores que nos identificam e nos fazem andar juntos.  
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12. Após ler tudo o que consta neste e-book, onde posso obter mais 

informações?  

 

Você pode se manter por dentro de tudo que ocorre em PiH e FiH através de 

nossa página: www.parceirosnacolheita.org.  
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COORDENADORIA REGIONAL 

 

A coordenadoria regional tem o compromisso com você de:  

 

• Estar em contato com você.  

• Prestar apoio em oração.  

• Prestar-lhe incentivo, apoio moral e conselho, quando necessário.  

• Estar disponível para você e sua igreja, conforme a necessidade e 

disponibilidade.  

• Manter-se ativa, seja pessoalmente ou por telefone, mas estar à sua disposição 

como em uma paternidade, sendo um pai ou uma mãe. Saiba que ele/ ela existe para lhe 

motivar, lhe encorajando em todo seu potencial no Senhor. Se você necessitar de 

advertência, admoestação, ele/ela estará à sua disposição e se você precisa saber de 

algo que ele/ela também não sabe, estará atrás de quem sabe responder, para poder lhe 

auxiliar nas dificuldades. O papel do coordenador é como um pai / mãe, pastor e 

intercessor, o que você acreditar que precisa no momento.  

• Talvez a melhor forma de dizer o que é ser coordenador, é dizendo o que ele 

não é:. O coordenador não pastoreia sua igreja, nem dita regras sobre a mesma, ele 

somente vai se manifestar se isto for solicitado por você e o que ele unicamente vai 

oferecer é apoio moral e encorajamento.  

 

Em cada região existe um coordenador regional nomeado para lhe auxiliar como 

PiH / FiH.  
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A LIDERANÇA APOSTÓLICA 

 

John & Carol Arnott 

268 Attwell Drive Toronto, Ontario M9W 6M3 Canada 

E-mail: mail@partnersinharvest.org 

 

COORDENADOR INTERNACIONAL & COORDENADOR FUNDADOR 

Dan & Gwen Slade - Fred & Sharon Wright 

268 Attwell Drive 

Toronto, Ontario M9W 6M3 Canada 

Tel: 416 674 8463 ext. 2258 

Fax: 416 674 8465 mail@partnersinharvest.org 

 

 

COORDENADORES REGIONAIS 

Canada –Oeste  

Steve & Vicki Orsillo, The Father’s House 

Church Orville, CA USA Tel: (530) 534-

4140 Email: 

pastorsteveorsillo@gmail.com  

vickiorsillo@gmail.com  

Website: www.tfhc-oroville.org  

 

Canada - Leste Canada Gerard & 

Maureen Haberstro  

Grand Island, NY 14072  

Tel: (716) 773-7030  

Email: gerard_haberstro@yahoo.com  

 

Canada – Maritimes  

Art & Flora MacDonald, Bethel Outreach 

Church  

Mahone By, NS Canada  

 

 

 

 

Tel: 902 627 2095  

Email: flora.macdonald@ns.sympatico.ca  

Website: www.betheloutreachchurch.com  

 

Estados Unidos da América – Leste 

USA Ralph & Inger Beisner, The Father's 

Paradigm Hyde Park, NY USA  

Tel: 845 229 4222 Email: 

piheast@aol.com  

Website: www.thefathersparadigm.com  

 

Estados Unidos da América – Sul -

Centro Jim & Tondi Curtis, Tulsa Harvest 

Church Tulsa, OK USA Tel: 918 437 
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2118 Email: 

contact@tulsaharvestchurch.org  

Website: http://tulsaharvestchurch.org  

 

Estados Unidos da América – 

Norte/Centro 

Jay Peg Snyder, New Life Church  

17261 St. Francis Blvd, NW, Ramsey, 

Minnesota  

Tel: 763 421 0166  

Email: jsnyder@newlifemn.org  

 

Estados Unidos da América – Meio 

oeste 

Cameron & Kathie Wright, New Day 

Community Church  

Kalamazoo, Michigan  

269 343 2102  

Email: cameron@newdaycommunity.org  

 

Canada – Pradaria  

Duane & Tamara Siemens, Harvest 

Family Church  

Winnipeg, Manitoba  

204 694 4402  

Email: duane@harvestfamchurch.org  

 

Brazil  

Anderson Lima,  Catch the Fire Novo 

Hamburgo, Av.Naçoes Unidas ,3253,B 

Ideal ,Novo Hamburgo -RS Brazil Tel 55 

51 3781 30709  Email	  

contato@ctfnovohamburgo.com 

Website: www.ctfnovohamburgo.com 

 

Geraldo Schmitzhaus, 

Missão Evangélica Yahweh-

Shammah,R 15 de Novembro,317.B 

Boa Vista- Lindolfo Collor, RS , Brazil 

Tel 55 51 3170 0002 

Website :www.meys-pih.org  

 

Europa  

Rick & Julie Oldland, Ansdell Baptist 

Church  

(UK Team Leader)  

Lytham St Annes, Lancashire FY8 4ES  

Tel: +44 1253 739043  

Email: rick@spreadthefire.net  

Website: http://www.ansdellbaptist.org  

 

Norman & Margaret Moss, Towards 

Revival Ministries Fishbourne, Chichester 

England Tel: +44 1243 538 213 Email: 

CNMoss@btinternet.com Bob & Eileen 

Kilpatrick Overtown, Wishaw England 

Tel: +44 1698 296109 Email: 

thekilpatricks@blueyonder.co.uk  

 

Scandinavia Sten & Else Thompsen, 

Frikirken på Havnen Copenhagen 

Denmark Tel: +45 3391 3914 Email: 

frikirken@c.dk Website: 

http://www.frikirken.nu  

 

Para o  leste Russia  

Sergei & Elana Kulman  

20K-K1 Promishlennaya str., Khabarovsk 

Primorskiy Kray Russia 680000  
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Email: kulman71@bk.ru  

 

Leste Europa  

Vladymir & Alina Khrapko  

PO Box 2  

Verkhnedneprovsk, Dnepropetrovskaya 

oblast.  

Ukraine 51600  

Tel: +380 67 7687726  

E-mail: yanak@inbox.ru  

 

Africa do Sul Andre Rousseau, Go 

International Inc South Africa Tel: 011 27 

84 802 5282 e-mail: 

gointernational@gmail.com  

 

Holanda & Belgica Henk & Anneke, 

Bruggeman  

Cypreskerk, Raaphorstlaan 206  

2532 BL DenHaag  

Netherlands  

Tel: 0031-642109636 e-mail: 

vaderhuis@yahoo.com  

 

Alemanha Guenter & Coby Zielinski, 

Christengemeinde Schalom e.V. Hans-

Gallinis-Str., 231224 Peine, Germany 

Tel: 49-5171-22520 E-mail: 

Christengemeinde@Schalom-Peine.de 

website: http://www.schalom-peine.de 26 

 

 

 


