
 
INVICTOS – MINISTÉRIO DE JOVENS DA IGREJA CRISTÃ 

MANANCIAL DE VIDA 

Declaração dos Invictos 
Somos Jovens com um Propósito 

Somos Cristãos com a Missão de levar o Amor de Cristo 

Somos Profetas em meio a uma geração perdida 

Somos Irmãos de Fé, Sempre unidos 

Somos Manancial de Vida 

Somos Mais que vencedores 

Somos Invencíveis 

Somos INVICTOS 

Base bíblica dos Invictos 
Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, 

porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. 

Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, 

jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno.  

(1 João 2:13-14). 

Missão dos Invictos 
“Levar o Amor de Cristo e Fazer discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo” 

 

Visão organizativa 
"Consolidar o ministério com discipulado e treinamento, organizando-o com escalas de 

pregação, divisão de tarefas e metas individuais. 

 

Visão profética 
"Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão.  

Salmos 2:8" Sl 2:8 

  

Objetivo geral dos Invictos 
"Formar grupos de oração, evangelização e estimulá-los a participar dos discipulados”. 

  

Objetivos permanentes 
 Proporcionar um ambiente jovial de adoração; 

 Formar integralmente os membros do Ministério; 

 01 vez por mês fazer a consagração do Ministério; 

 Participar dos montes. 

  

Estratégia 
Formar discípulos de Jesus Cristo visando à oração, a maturidade espiritual, o caráter e a 

identidade cristã como pilares do crescimento espiritual, a partir do envolvimento no 

ministério e na Igreja. 

  

Meta permanente 
Crescer em Amor, Comunhão e Salvação. 

 



 
INVICTOS – MINISTÉRIO DE JOVENS DA IGREJA CRISTÃ 

MANANCIAL DE VIDA 

Onde queremos chegar? 
Queremos ter pelo menos 200 jovens até o final de 2014, todos compromissados ao Senhor 

Jesus Cristo. 

 

Eventos 
Consagração. 

 

O que é a consagração? 
Um momento especifico (2º sábado de todo mês), onde todo o grupo se reúne para buscar 

juntos a vontade de Deus e compartilhar a bênçãos do Senhor. Cada mês dois jovens ficarão 

responsáveis pelo evento. 


