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Nossa História 
 
A Vineyard tem suas raízes no Movimento de Jesus, começo dos anos 70. Em 
1974, Kenn Gullikson começou em Los Angeles um ministério que estava nos 
seu coração há muitos anos. Começando como um grupo caseiro de estudo 
bíblico, a comunidade rapidamente cresceu iniciando outros grupos até formar 
uma igreja em Bevery Hills. 
 
Deus profeticamente deu o nome de ´Vineyard´ para aquele grupo de pessoas. 
Músicos, atores, homens de negócio, estudantes, pessoas comuns sedentas 
por conhecer e experimentar Deus começaram a vir e literalmente milhares 
receberam Jesus Cristo. 
 
A igreja se reunia em ginásios, na praia e em lares. Um terço da igreja era de 
judeus – a maioria conheceu Jesus na Vineyard. Deus estava operando, 
apesar dos enganos e erros, a medida que aquele povo se arriscava a ser 
parecido com Jesus e a comunicar as Boas Novas. 
 
Muitos casais saíram para começar outras igrejas Vineyard na Califórnia com 
prioridade em louvor, relacionamento, cura, treinamento e misericórdia. 
 
Em 1982, John Wimber e muitos outros pastores trouxeram suas igrejas para 
fazer parte da Vineyard, em função da coincidência da visão. Deus havia 
chamado John para pastorear, treinar e encorajar aqueles pastores naquilo que 
Deus tinha dado para eles. 
 
Como resultado, Deus levou a Vineyard a abençoar e encorajar igrejas ao 
redor do mundo, como implantar novas igrejas. A Vineyard tem 
relacionamentos bastante afinados com outras denominações e pastores nas 
Américas, Europa, África e Ásia. A maioria desses relacionamentos através do 
ministério pessoal de John Wimber. 
 
Deus, portando, tem mostrando que seu desejo para nós não é apenas de 
edificar a Vineyard, mas buscar Seu Reino e vê-Lo edificar Sua Igreja. Somos 
abençoados para sermos uma benção, amar o que Ele ama e dar de nós 
mesmos generosamente, não somente para ganhar os perdidos, mas para ver 
Sua Igreja renovada. 
 
Em novembro de 1997, John Wimber faleceu, mas seu sonho para a Vineyard 
permanece, que é de buscar a Deus e cooperar com ele na implantação de 
Seu Reino. 
 
Vineyard não é uma denominação, mas uma associação de igrejas, que 

 



cultivam os mesmos valores e princípios, sem abrir mão de sua individualidade. 
 
É um movimento crescente de igrejas que busca combinar o melhor dos 
Evangélicos Tradicionais - ensino da Palavra de Deus - com o melhor dos 
Carismáticos e Pentecostais - manifestação do Espírito Santo. 
 
As igrejas Vineyard nasceram do desejo de atender a necessidade 
contemporânea de um enfoque mais Cristocêntrico para o poder do Espírito 
Santo. 
 
A Associação das Igrejas Vineyard foi fundada por John Wimber e reúne hoje 
mais de 1000 igrejas ao redor do mundo. 
 
As igrejas Vineyard tipicamente enfatizam: 
 
• Ensino Bíblico 
• Adoração contemporânea 
• A centralidade de Cristo 
• Misericórdia, compaixão e graça 
• Preocupação com o necessitado 
• Oração pelos enfermos 
• Respeito pelo Corpo de Cristo, com um todo 
• Treinamento e aperfeiçoamento dos santos para o ministério 
• Grupos caseiros 
 
No Brasil as primeiras igrejas Vineyard surgiram no final dos anos 90, fruto do 
relacionamento de pastores brasileiros com igrejas Vineyard dos Estados 
Unidos. Líderes do Movimento como Bob Fulton e Mark Fields fizerem suas 
primeiras visitas ao país, conectando estas iniciativas e relacionamentos a 
partir de 1999. 
 
Em 2001, organizou-se a Vineyard Music Brasil, para documentar a grande 
influência da música da Vineyard no país e gravou-se o primeiro álbum 
genuinamente nacional com traduções de músicas internacionais, na voz de 
integrantes das igrejas brasileiras. As músicas tornaram-se conhecidas em 
todo território nacional e em outros países de língua portuguesa. 
  
Com o objetivo de proporcionar treinamento teológico para pastores e líderes, 
desde 2006 está em implantação o Instituto Bíblico da Vineyard.  Através do 
ensino à distância, o IBV visa a capacitação acadêmica, mas também prática 
dos alunos,  priorizando o envolvimento direto no ministério da igreja local. 
  
A Associação Vineyard Brasil foi fundada em junho de 2010, com o objetivo de 
colaborar na plantação de novas igrejas e no avanço do Reinode Deus em 
nosso país. 
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Nossos Valores 
 
1. Nós valorizamos a busca por Deus. Estamos famintos de conhecer a 
presença de Deus, ouvirmos Sua voz e seguí-Lo firmemente. [1]  
 
2. Nós valorizamos a semelhança de Cristo. Desejamos que através do poder 
do Espírito Santo o amor, misericórdia, graça, verdade, pureza, poder e 
integridade de Jesus possam brilhar através de tudo o que somos e 
fazemos. [2] 
 
3. Nós valorizamos a liderança do Espírito Santo. Honramos Jesus como nosso 
Cabeça e o Espírito Santo como nosso Conselheiro e o Administrador de 
nossas igrejas. Nós buscamos ser ativamente responsivos á liderança diária do 
Espírito Santo em nossas vidas pessoais e ministérios da igreja local. [3]  
 
4. Nós valorizamos a oração. Cremos que a oração é essencial, porque é 
nosso meio primário de comunhão com Deus, e porque é essencial para 
nossas vidas pessoais e ministérios na Igreja local. [4]  
 
5. Nós valorizamos o discipulado. Nosso objetivo é ensinar todos os crentes a 
crer nas palavras de Jesus, obedecer aos Seus mandamentos e fazer Sua 
obra. Nós almejamos primeiro crescer como discípulos de Cristo, e depois 
fazer com que outros sejam seus discípulos. [5]  
 
6. Nós valorizamos o Reino de Deus. Almejamos nos mover nos sinais do 
presente cumprimento do Reino, invocando a poderosa presença do Espírito 
Santo, ministrando através dos dons espirituais e vendo Deus curar e operar 
maravilhas. [6]  
 
7. Nós valorizamos a misericórdia de Deus. Cremos que a misericórdia é 
fundamental para tudo que Deus faz em salvação. Nós, portanto, almejamos 
estender misericórdia ao próximo e a todos que ministrarmos. [7]  
 
8. Nós valorizamos a integridade. É importante para nós, o falar a verdade, 
negociar honestamente e viver retamente. [8]  
 
9. Nós valorizamos a liderança que serve. Cremos que Cristo tem colocado 
significante autoridade e liderança nas mãos do pastor e outros líderes. Nós 
almejamos exercitar esta autoridade com humildade, abnegação, graça, 
cuidado pelas ovelhas e um sincero desejo de edificar o Corpo de Cristo. [9]  
 
10. Nós valorizamos o indivíduo, solteiro ou casado, e queremos gerar e apoiar 

 



relacionamentos maduros e desenvolvimento familiar. [10]  
 
11. Nós valorizamos a unidade. Estamos convencidos que todos os que 
pertencem a Cristo são um em seu corpo, a Igreja. Nós almejamos manter a 
unidade honrando todos que foram chamados em Jesus, procurando 
reconciliação com todas as partes da igreja. [11]  
 
12. Nós valorizamos os relacionamentos. Somos honrados com toda pessoa 
que Deus acrescenta á Vineyard. Nós almejamos trabalhar juntos para edificar 
a Igreja através do cultivo do respeito mútuo, comunicação ampla, cooperação 
determinada e crendo e falando o melhor a respeito uns dos outros. [12]  
 
13. Nós valorizamos a realidade. Almejamos andar no Espírito e ver as reais 
obras sobrenaturais de Deus. Queremos também trabalhar no plano natural 
baseados na liderança de Deus em conjunto com pensamento relacional 
excelente e afinado. [13]  
 
14. Nós valorizamos a simplicidade. Desejamos não fazer nada com “objetivo 
religioso” mas antes operar com naturalidade, e espontaneidade. Nós 
desejamos fazer o ministério de Cristo com alegria. [14]  
 
15. Nós valorizamos ser cultura contemporânea. Almejamos desenvolver uma 
atmosfera de conforto, e, falar, agir e nos vestir de forma que nossa cultura 
possa responder a nós de forma positiva. Por exemplo, nós refletimos este 
valor através da música de adoração que tem estilo popular. [15] 
 
Referências: 
  
1 Salmo 63:1-3 
2 Efésios 5:2 
3 Gálatas 5:5; Romanos 8:14 
4 I Tessalonicenses 5:16-18; Filipenses 4:6 
5 Mateus 28:18-20 
6 Marcos 1:14-15 
7 Colossenses 3:12-13 
8 Efésios 4:15 
9 Marcos 10:37, 44-45 
10 Romanos 12:9-10 
11 João 17:21-23 
12 I Coríntios 13:4-7 
13 Tiago 1:5 
14 Filipenses 4:4 
15 I Coríntios 9:19-23  
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Valores, não trocados em 
miúdos... 
Através de sua história, o Movimento Vineyard tem incentivado conversas 
sobre o Reino. As conversas ainda estão em progresso e, portanto, é 
importante tanto relembrar aqueles no movimento do que estes valores 
significam quanto introduzir aos novos na Vineyard estas importantes ênfases. 
  

Teologia e Prática do Reino 
A Vineyard está comprometida com a teologia e prática do Reino de Deus – 
enraizada na visão dos profetas hebreus e totalmente realizada na vida e 
ministério de Jesus de Nazaré. O movimento está distintamente enraizado em 
um entendimento renovado da centralidade do Reino no pensamento bíblico. 
Nós vemos o Reino de Deus como um tema que sustenta e integra toda Bíblia. 
Desde o começo, a Vineyard tem estado comprometida com a proclamação 
das boas novas do Reino de Deus e com o testemunho do “já e ainda não” do 
reino em nossas palavras e atos – através da cura (física, emocional e social), 
fazendo justiça, e libertando aqueles que estão cativos do mal. Uma vez que o 
domínio de Deus é o futuro reino de Deus invadindo o presente através da vida 
e ministério de Jesus, nós somos um movimento que enfatiza a natureza 
“sempre-reformando” da igreja e que envolve o mundo em amor. 
  

Uma missão culturalmente relevante 
A igreja existe para o benefício daqueles que estão distantes de Deus. 
Nós somos chamados para levar o evangelho do reino a todo canto da 
criação, fielmente traduzindo a mensagem de Jesus numa linguagem e 
forma que seja relevante para os mais diversos povos e culturas. 
A Vineyard busca plantar igrejas que são culturalmente relevantes em 
uma variedade de formas, tanto localmente como internacionalmente. 
Cada igreja Vineyard é encorajada a alcançar aqueles em sua 
comunidade que ainda não foram alcançados por igrejas que já existem. 
Para isto, nós valorizamos uma maneira de ministrar que seja fiel a Jesus 
e ao mesmo tempo criativa, empreendedora e inovadora ao expressar o 
desejo dEle de alcançar aqueles que estão longe de Deus. 
  

Ministério da Compaixão 
Nós vamos em direção ao perdido, ao pobre, ao excluído e aos que 
estão fora com a compaixão de Jesus, sabendo que nós também somos 
pecadores que se colocam diante de Deus em profunda dependência de 
sua misericórdia. Esta misericórdia pode somente ser verdadeiramente 

 



recebida na mesma proporção em que nós desejamos dispensá-la a 
outros. 
Nós acreditamos que o “ministrar no nome de Jesus” deve ser expresso 
através de maneiras concretas através da igreja local. O pobre é servido 
como se servíssemos ao próprio Jesus. Esta é uma das características 
essências a uma igreja que deseja expressar o amor de Cristo em uma 
comunidade local. 
De fato, em todas as formas de ministério, compaixão é uma marca do 
Único que se “movia com compaixão”  na direção das necessidade do 
ser humano. Viver a era da graça (“e o ano aceitável do Senhor”) em 
compaixão deveria constituir o carro chefe de nossos serviços a Deus, de 
uns para com os outros e para com nosso mundo quebrado. Com 
humildade, nós buscamos evitar julgar os demais, conscientes de que 
nós sofremos e angustiamos junto com o resto da humanidade. 
  

Comunidade Reconciliadora 
Jesus está reconciliando pessoas com Deus, com seus semelhantes e 
com a criação como um todo. Ele traz abaixo divisões como Judeus e 
Gentios, escravos e livres, homens e mulheres. Portanto, as igrejas 
Vineyard estão comprometidas a ser comunidades de cura, engajadas no 
trabalho de reconciliação onde quer que o pecado e o mal tenham 
dominado. 
Nós também buscamos ser comunidades de esperança que 
compreendem o poder da cruz para reconciliar o que tem sido separado 
pelo pecado. Isto exige que nos movamos além de nossas preferências 
pessoais e aproximemos aqueles que pensamos ser diferentes de nós. 
Devemos trabalhar ativamente para desfazer barreiras de raça, cultura, 
gênero, classe social ou etnia. 
Estamos convencidos que a igreja (localmente, nacionalmente e 
globalmente) foi criada para ser uma comunidade da diversidade 
exatamente porque Jesus é o Senhor de toda nação, tribo e língua. Não 
estamos satisfeitos com o status quo quando ele não reflete a realidade 
deste reino. Ao invés disso, nós oramos intensamente para vinda do 
reino de Deus aqui e agora e esperamos para ver a reconciliação que é 
evidência da presença do reino em nosso meio. 
  

Experiência com Deus 
O Deus Triúno (Pai, Filho e Espírito Santo) está ansioso por ser 
conhecido e experimentado por todos. Nós acreditamos que Deus está 
procurando pelo perdido e anseia por nos trazer para um relacionamento 
de amor e intimidade com ele. Na Vineyard, nós valorizamos a presença 
de Deus, nós buscamos estar desejosos de sua presença, e valorizamos 
a busca apaixonada por sua presença de maneira que respondamos em 
obediência as iniciativas dEle. 
Nós entendemos que a presença de Deus é uma realidade palpável. Á 
medida que nos tornamos gradativamente sensíveis e responsivos a 



presença do Espírito, nós aprendemos a ver “aquilo que o Pai está 
fazendo” e investimos no seu trabalho com nossas vidas. 
Nós valorizamos uma abordagem da presença de Deus que demonstra 
respeito tanto a Deus quanto aos outros. Nós evitamos o apelo 
emocional e outras tentativas de manipular tanto a presença de Deus 
quanto a resposta das outras pessoas a sua presença. Nós fazemos 
distinção entre o Espírito Santo e a resposta humana ao Espírito Santo, 
que expressa toda a beleza e ruína de nossa humanidade. 
Estes, portanto, são os valores centrais que nos trazem juntos como um 
movimento. Eles são diferentes aspectos do tesouro enterrado no campo 
que é a Vineyard. O tesouro, é claro, é o reino de Deus encarnado e 
trazido a nós por Jesus de Nazaré. 
  

Ken Wilson 
Ken Wilson é pastor senior da Vineyard Ann Arbor, 

Michigan e Coordenador Regional para região dos Grandes Lagos. 
Tradução: Leandro Gomes 
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A importância dos valores 
centrais da Vineyard 

Por Bert Waggoner 
 
 Eu fiquei chocado outro dia quando um amigo muito sincero da 
Vineyard me disse que para sermos uma Igreja Vineyard clássica, deveríamos 
nos vestir num estilo mais casual. Eu sei que John Wimber usava camisas 
havaianas e tênis, mas eu não sabia que o estilo de roupas que usamos tinha 
sido elevado a tal nível de importância. De tempos em tempos eu ouço alguns 
se referirem a determinado estilo de música e adoração como “Adoração 
Vineyard” – como se aquele estilo em particular tivesse sido elevado ao nível 
de algo absoluto e que uma verdadeira Igreja Vineyard devesse se expressar 
apenas naquele estilo. 
 O problema com cada uma dessas duas ideias é que elas 
mostram uma confusão a respeito da diferença entre o que é um valor 
essencial e o que é secundário. Valores essenciais, ou valores principais, são a 
razão da existência de uma instituição. Os valores secundários são 
instrumentos para servir aos valores principais. Por exemplo, nós temos um 
valor essencial de sermos uma comunidade reconciliadora. No contexto atual, 
vestir-se casualmente pode facilitar e nutrir a comunidade, pois a formalidade 
tende a criar uma distância emocional. Enquanto o modo casual de vestir-se 
servir a esse propósito, nós devemos encorajá-lo. Mas se ele não servir ao 
valor principal, então não deve ser considerado importante. 
 O Conselho Nacional de Líderes da Vineyard (Estados Unidos) 
esteve trabalhando no refinamento dos nossos valores essenciais. Sabemos 
que no momento temos muitos valores listados em nossas declarações 
teológicas e filosóficas, e que essa nossa lista cria uma confusão entre valores 
principais e secundários. Sendo assim, o Conselho separou um tempo para 
refletir sobre quem nós somos historicamente e o que nos tornamos hoje. O 
propósito dessa reflexão não é trazer mais uma lista de valores. Ao invés disso, 
nós queremos melhorar o nosso entendimento sobre quem nós somos, e 
assim, sabermos quais são os nossos “valores essenciais”. Eu não irei falar 
sobre os detalhes de como chegamos à lista final de cinco valores, apenas digo 
que eles são resultados de cinco grupos diferentes de trabalho. 
 O importante é que depois que o processo terminou, juntos 
desenvolvemos uma lista final e, para nossa alegria e surpresa, todos os 
envolvidos haviam concordado plenamente sobre os valores essenciais da 
Vineyard. Esses cinco valores principais são: 

 1. A teologia e prática do Reino de Deus 
 2. Experimentar Deus 
 3. Comunidade Reconciliadora 
 4. Ministério Compassivo 

 



 5. Missão Culturalmente Relevante 
 
 Que diferença esses valores principais fazem na vida da 
Vineyard? Eles não nos fazem diferentes. Eles simplesmente refinam o nosso 
entendimento de quem nós temos sempre sido e trazem à tona as 
características realmente distintivas da Vineyard – que são o centro do nosso 
movimento. Eles não são valores novos; eles tem sido sempre o que somos. 
Nós devemos nutrir esses valores essenciais para que eles sejam evidentes 
em cada Igreja Vineyard. Esses valores dão razão à nossa existência. Eles não 
mudarão. Ao definir quais são os nossos valores principais, poderemos aplica-
los a todas as nossas igrejas, com todas as suas diversidades, e conforme a 
Vineyard cresce, eles permanecerão. 

 
Bert Waggoner, foi diretor nacional da Vineyard USA no período de 2000 à 2012 

Tradução: Maurício Boehme 
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Nossas Prioridades 
 
ADORAÇÃO 
 Nós desejamos adorar a Deus com o todo nosso ser. Nós 
queremos Jesus no centro como nosso Senhor. Nós temos fome da 
plenitude do Espírito Santo... Sua glória repousando sobre nós. [1] 
 Nós desejamos desenvolver através do Espírito Santo um 
estilo de adoração que seja íntimo, dinâmico, atual e transformador de 
vidas. [2]  
 
DISCIPULADO 
 
 Nós queremos ouvir a Palavra de Deus ensinada de forma 
prática e inspirativa, em conjunto com Sua atual palavra profética. [3] 
 Nós queremos ouvir e obedecer a Palavra de Deus a nós... 
queremos ser “praticantes da Palavra” que estão sendo transformados à 
semelhança de Cristo. [4] 
 
COMUNHÃO 
 
 Nós somos a família de Deus, um só corpo em Jesus Cristo, 
ligados como irmãos e irmãs eternamente. [5] 
 Nós buscamos desenvolver juntos amizades reais, íntimas e 
edificantes, gerando uma aliança de amor, mútua responsabilidade e 
fidelidade.[6] 
 
MINISTÉRIO 
 
 Nós cremos que todos os cristãos são chamados para servir 
a Cristo no poder do Seu Espírito, de forma que a Igreja local seja 
edificada. [7] 
 Nós somos chamados para cumprir o ministério de Cristo no 
mundo hoje, por exemplo: 
• Pregando o Evangelho do Reino [8] 
• Persuadindo pessoas a arrependerem-se e crerem em Jesus [9] 
• Curando enfermos 
• Cuidando dos pobres e necessitados [10] 
• Aconselhando aqueles que precisam da sabedoria de Deus [11] 
• Ensinando os crentes a seguir Jesus [12] 
• Dando nossos recursos para a obra de Cristo [13] 
• Treinando cristãos para servirem ao Senhor [14] 

 



 
TREINAMENTO 
 
 Nós cremos que todos os cristãos deveriam ser treinados 
para “fazer a obra de Cristo”. [15] 
 Nós somos comprometidos com o modelo de “falar e 
mostrar” e com o treinamento “em ação”, em que as pessoas em 
treinamento são introduzidas a cumprir as funções do ministério junto 
com pessoas experientes, que irão acompanhá-las durante e após a 
experiência de treinamento. [17] 
 Nós almejamos proporcionar treinamento para todas as 
áreas de responsabilidade na vida cristã e ministério. [18] 
 
MISSÕES 
 
 Nós almejamos renovar, ajudar e desenvolver Igrejas 
enviando pessoal treinado em viagens ministeriais de curto prazo. [19] 
 Nós almejamos edificar a Igreja de Jesus Cristo enviando 
pessoal treinado para plantar Igrejas ao redor do mundo. [20] 
 
 
Referências: 
1 Filipenses 3:3; Hebreus 13:15; Salmo 42:1-2; João 4:24; Salmo 63:1-5; 
Romanos 12:1 
2 I Pedro 2:4; Efésios 2:19-22; I Coríntios 14:26 
3 Romanos 15:4; II Timóteo 3:16-17; I Coríntios 14:26 
4 Mateus 7:24-27; Tiago 1:22 
5 João 17:20-23; Romanos 12:3-5 
6 Hebreus 3:12-14; Filipenses 2:3–5; Efésios 4:11–16; Colossenses 3:12-
15  
7 I Pedro 4:10-11; I Coríntios 12:4-7; Atos 1:8 
8 Mateus 10:7 
9 Mateus 28:18-20: II Coríntios 5:11; Colossenses 1:28 
10 Mateus 10:8 
11 Mateus 19:21 
12 Colossenses 3:16 
13 I Coríntios 11:1 
14 Lucas 6:38 
15 Efésios 4:11-12 
16 Mateus 28:18-20; II Timóteo 2:2 
17 Lucas 11:1-4 
18 Efésios 4:11-16 
19 Mateus 10:5-15; Lucas 9:1-6; Lucas 10:1 
20 Apocalipse 5:9-10; Romanos 15:20 
 
 


