
Pacto do Coach e Voluntário Chave 
 
 
Voluntário Chave  
 
Entendendo que a missão da Cru é alcançar o mundo para Cristo, como um voluntário-chave, eu me 
comprometo a buscar o seguinte: 
 
Um coração para Deus e relacionamentos 
✓ submetendo-me ao senhorio de Cristo em minha vida e no meu ministério diário. 
✓ estudando regularmente a Palavra de Deus, comprometendo-me com a oração pessoal diária e vivendo em 
total dependência do Espírito Santo. 
✓ buscando relacionamentos edificantes e disposição para falar a verdade em amor. 
 
Um coração para o crescimento 
✓ comunicando-me regularmente com meu coach para orientação e treinamento.  
✓ fazendo um plano de desenvolvimento pessoal com o meu coach. 
✓ participando regularmente de uma igreja local para receber ensino e encorajamento. 
 
Um coração para a grande comissão 
✓ mobilizando outros para orar por alcançar meu campus e o mundo. 
✓ participando ativamente e dirigindo evangelismo de iniciativa. 
✓ participando da Grande Comissão (Mateus 28: 18-20) e fazendo discípulos. 
 
Eu me comprometo a ser um líder fiel, disponível e ensinável.  
 
Coach 
 
Como seu coach, eu me comprometo a buscar o seguinte: 
 
Um coração para Deus e relacionamentos 
✓ Vou fazer as mesmas coisas que estão sendo solicitadas a você.  
 
Um coração para o crescimento 
✓ Vou fazer as mesmas coisas que estão sendo solicitadas a você. 
 
Um coração para a grande comissão e para você 
✓ Estou comprometido com seu processo de desenvolvimento e crescimento, sucesso como líder, 
crescimento à semelhança de Cristo, e estou comprometido em oferecer-lhe ajuda e instrução para sua vida e 
ministério. 
✓ Eu também estou comprometido em buscar a vontade de Deus para o seu movimento no campus; treinar, 
encorajar, exortar e orar por você; falar a verdade em amor, mesmo quando for difícil; seguir todas as minhas 
responsabilidades com o melhor de minha capacidade; e comunicar-me com você regularmente para lhe dar 
orientação e treinamento para que você se torne um líder servo.  
 
Eu me comprometo a observar tudo o que concordamos acima.  
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