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 Dinheiro não é o problema, 

é a solução! 
 

Deus tem a solução que você precisa para ir ao 

Congresso Nacional da Cru Campus em Fortaleza! 
 

 Com certeza você já deve ter ouvido um ditado popular que diz: "dinheiro 

não é o problema; é a solução”. Mas, infelizmente, quando surge uma oportunidade 

pela frente e não temos os recursos financeiros para aproveitá-la, muitas vezes 

cremos exatamente no contrário: que o dinheiro é o problema, a barreira que irá nos 

impedir de continuar. A passagem de 2 Coríntios 8 e 9 é um excelente modelo para 

entendermos melhor a razão pela qual Deus abençoa financeiramente algumas 

pessoas mais do que outras.  

 

"No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por 

sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade”  

(2 Coríntios 8:14).   

 

"Este serviço ministerial que vocês estão realizando" – Paulo falando sobre a contribuição 

deles – "não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também 

transbordando de muitas expressões de gratidão a Deus." (2 Coríntios 9:12)  

 

 

 Nossos preconceitos, temores, orgulho e muitas outras coisas acabam se 

tornando grandes obstáculos que nos impedem de ir a lugares que Deus tem 

preparado para nós. Mas tudo isto pode ser diferente se você quiser. Você pode 

experimentar algo maravilhoso se deixar de lado estas coisas e tomar a decisão de 

viver pela fé a cada dia. 

 

 Nosso desejo é que estas páginas venham ajudá-lo a descobrir a alegria de 

depender de Deus naquilo que está além de seus recursos financeiros. 
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Elementos essenciais 
 

O que é realmente essencial para levantar uma equipe de patrocinadores? 

 

1. Oração 

2. Criatividade 

3. Ação  
 

 

Oração 

É o primeiro passo para a realização de qualquer coisa que quisermos fazer para 

Deus. Não teremos sucesso se tentarmos depender apenas de nossos recursos. A 

Bíblia é clara e fala muitas vezes sobre a importância de orarmos. Deus está 

interessado em responder nossas orações quando oramos de acordo com a Sua 

vontade (1 João 5:14,15). Ele é dono de todas as coisas e está agindo para cumprir 

seu plano em nossas vidas. Ele quer que você participe desse congresso, então Ele 

vai fazer o que é necessário para que isto se cumpra. Mas primeiramente, 

precisamos pedir a Ele. Tiago diz: "Não têm, porque não pedem". 

 

Criatividade  
É a habilidade de não ser detido por situações imprevistas e de fazer as coisas de 

uma maneira nova. Todas as SUGESTÕES apresentadas aqui devem ser consideradas 

como um "empurrão" para novas ideias. Cada pessoa é única e as diferenças 

regionais devem ser levadas em conta. Faça aquilo que mais se aplica a sua 

situação específica e use a estratégia da "Tempestade Cerebral" em seu grupo 

(escrevendo num papel todas as ideias que surgirem em sua mente sem descartar 

nenhuma possibilidade e sem analisá-las negativamente. Deixe que as ideias fluam 

como água de uma torneira). Você vai ficar espantado com o que irá descobrir. 

 

Ação  
Depois de pedir a Deus, vá e peça às pessoas. A ideia aqui não é que tudo 

dependa de você. O dinheiro virá de Deus, mas Ele quer que você tenha o privilégio 

de se envolver nesta colheita. Tome a iniciativa de pedir e não vá como se estivesse 

pedindo esmola. Lembre-se de que você estará dando uma oportunidade para que 

pessoas se envolvam em missões. 
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O que a bíblia diz... 
Base Bíblica sobre Levantamento de Sustento. 

 

 

1. Jesus dá instruções sobre o levantamento de sustento  

a. Lucas 10:4-7 

b. Mateus 10:9-11 

 

2. Paulo usufruiu do direito de levantar sustento 

a. Atos 18:1-3 

b. Atos 20:33-35 

c. 2 Coríntios 11:8 

 

3. Paulo defende seu direito de levantar sustento (1 Co 9:1-14)  

a. vs. 1-6, Paulo defendeu seu ministério 

b. vs. 7-10, era normal pagar por prestação de serviço 

c. vs. 11 - 12, Paulo tinha direito de ser sustentado por eles 

d. vs. 13-14, quem prega o evangelho deve viver do evangelho 

 

4. A Igreja de Corinto perde grande oportunidade de investir no ministério de Paulo 

a. 1 Coríntios 9:15-18 

b. 2 Coríntios 11:10-13 

c. Atos 18:3, Paulo faz tendas 

 

5. Paulo recebe sustento de outra igreja 

a. Atos 17 e 18, Timóteo e Silas vêm da Macedônia 

b. Atos 18:3-5, Paulo deixa de fazer tendas porque a igreja da Macedônia o 

sustenta 

c. 2 Coríntios 11:9 

d. Filipenses 4:15 

 

6. Conclusão 

A Bíblia ensina várias formas de levantar sustento: 

a. Entre pessoas a quem estamos ministrando 

b. Entre outros cristãos 

c. Fazendo tendas 

d. Entre não-cristãos 

 

Deus tem todo recurso que você precisa para ir ao congresso. 

Dependa totalmente dele, trabalhe duro e use sua criatividade. 
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Será que isto vai dar certo? 
 

 Você pode estar pensando: “Mas quantos recursos tenho que levantar para 

chegar em Fortaleza... Será que isto vai dar certo?” A resposta é: SIM, VAI DAR 

CERTO!  

  

 Temos visto centenas de estudantes levantando recursos para participar de 

eventos nacionais e internacionais ao longo dos anos. Aqui estão algumas histórias 

que com certeza vão animar você: 

 

“Precisava de €2.300 para ir ao Projeto Itália... E Deus me proveu em tudo!” 

Sanderson Moreira - Mestrando do Programa de Pós-graduação em Ciência, Tecnologia e 

Educação do CEFET/RJ. 

 

Eu tinha muito certo em meu coração de que Deus me levaria para a Itália, mas 

como? Lembro-me de que necessitava levantar um valor financeiro de cerca de € 2,300.00 

(aproximadamente ou até um pouco mais que R$ 6.000,00 na época) e tinha cerca de três 

meses apenas. Além de estar constantemente em oração por esse propósito, algumas ações 

obviamente foram tomadas: era hora de colocar a mão na massa e ver Deus agindo através 

disso tudo. Para que esse valor fosse levantado, contei principalmente com a ajuda de 

pessoas – conhecidas e até mesmo desconhecidas – que se comprometeram ajudar e a 

participar juntamente comigo nessa empreitada. Resolvi escrever uma carta explicando 

sobre o projeto, falando sobre o desafio que ele representava para mim e que não poderia 

vê-lo se realizando se eu estivesse sozinho. Entreguei uma cópia da carta para muitos amigos, 

para irmãos da minha igreja local, para irmãos de uma outra igreja que conhecia, para meus 

parentes (a maioria deles não convertidos) e até mesmo pra gente que não conhecia 

pessoalmente, hehe! As pessoas se sentiam honradas em poder fazer parte disso e 

depositavam o valor com o qual se comprometiam ajudar. Houve até dinheiro que apareceu 

na minha conta e eu nem sabia de quem era! Deus nos surpreende muito nessa experiência 

de levantamento de sustento. Outra ideia que colocamos em prática – eu e minha família 

aqui em casa, porque todo mundo se envolveu de alguma forma – foi realizar dois almoços 

missionários em minha igreja. Lembro-me de que convidei muita gente; fiz uso das redes 

sociais, criei material pra divulgação na internet, enfim... Eu sei é que em um desses almoços 

foram levantados praticamente uns R$ 1.000,00. Inacreditável! Pra resumir a história toda, eu 

com muita insegurança – mas com muita fé – ia ousadamente falando com mais e mais 

pessoas que se comprometiam em ajudar, o dinheiro ia aparecendo na conta, muitas 

pessoas se envolvendo na atmosfera dessa aventura e, aí... Aí é que o sustento foi levantado 

antes do fim do ano. WOW! Na verdade, foi levantado mais do que o estipulado. Deus foi 

maravilhoso! Com este valor a mais eu ainda pude investir na ida de outros amigos de outros 

Estados que estavam indo pra Itália junto comigo. 

 

 

“Precisava levantar U$1400 dólares para pagar em 3 parcelas... E Deus me proveu em tudo! 

Ester Lindoso, jornalista formada pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente reside e 

trabalha nos EUA. 

 

 "Precisava levantar U$ 1.400,00 para pagar o projeto em 3 parcelas para ir ao Projeto. 
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Além disso, precisava levantar as passagens daqui de Fortaleza pro Rio e de volta do Rio pra 

cá, pois o valor do projeto cobria as passagens saindo do Rio e não daqui... Comecei a 

desafiar pessoas e minha surpresa foi que muitas aceitaram o desafio, apesar de estar 

pedindo U$ 90,00 para cada uma. Desafiei muuuuuita gente! A 1ª parcela daria cerca de U$ 

438,90, e, quando consegui esta quantia, quis depositar na conta do Projeto, só que não 

tinha o n° da conta e não conseguia falar com os missionários, pois estavam todos em 

treinamento. Nesse meio tempo, fui guardando o dinheiro que outras pessoas me deram para 

pagar a 2ª parcela. Quando consegui falar com um missionário, ele me disse que deveria 

depositar todo o dinheiro da passagem e do visto, e o restante poderia levar quando fosse 

para o Rio. O valor passou então para U$ 828,87, o dobro do valor da 1ª parcela. Então sentei 

e fiz os cálculos para saber quanto já tinha conseguido arrecadar. Ao fim das contas, a 

surpresa: tinha exatamente U$ 828,90! Ficou faltando ainda U$ 600,00 para cobrir o resto e 

ainda precisava de dinheiro para ir para o Rio e voltar. 

 Uma senhora da minha igreja tinha dito que falaria com alguns empresários, mas 

muito tempo se passou e não esperava que ela realmente fosse falar com eles. Mas um dia 

ela me procurou e disse que tinha conseguido U$ 750,00 com eles! Como era época de fim 

de ano, ela me disse que iria viajar com a família, mas que voltaria no início de janeiro e 

pegaria o dinheiro com eles para me dar. Eu esperei por muito tempo, e mais uma vez eu 

fiquei com medo de que ela não lembrasse mais ou até que os empresários mudassem de 

ideia. Mas ela finalmente voltou da viagem e me ligou dizendo que já estava com o dinheiro 

em mãos, só que o valor não era mais U$ 750, mas U$ 1.000,00! Esse dinheiro completou o que 

eu precisava para cobrir a passagem Fortaleza-Rio-Fortaleza e para completar todo o 

restante que precisava pro Projeto." 

 

O que as pessoas vão pensar? 
 

 Esta é uma pergunta muito comum e que mostra uma preocupação 

verdadeira, mas que também pode ser fruto de timidez, preconceito ou medo de 

rejeição de nossa parte. A maioria das pessoas é receptiva e demonstram as 

seguintes características:  

 

1. Elas estão mais desejosas em dar do que nós em pedir, por isso peça 

sinceramente. 

 

2. Elas querem suprir suas necessidades, por isso, peça especificamente.  

 

3. Elas dão a outros quando a causa o justifica por isso, compartilhe o propósito do 

congresso. 

 

4. Ao entenderem a importância de sua contribuição elas desejarão dar mais e mais, 

por isso, compartilhe como as ofertas podem fazer toda a diferença para você, sua 

universidade e a expansão do Reino. 

 

5. Elas querem dar àqueles que tem convicção, por isso compartilhe sua visão e 

coração para a obra de Deus. 
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 Não se esqueça que ao compartilhar com elas sobre sua necessidade, você 

estará dando a elas o privilégio de investir em algo que tem valor eterno, mas não se 

esqueça de estar atento às necessidades delas, manter a motivação correta e 

mostrar interesse genuíno. Não veja estas pessoas como se fossem "carteiras de 

dinheiro", mas como irmãos em Cristo que podem ser abençoados através de sua 

vida. 

 

Patrocinadores 
 

I. Ore, pedindo a Deus que traga a sua mente nomes de pessoas.  

 

II. Faça uma "Tempestade de Nomes", colocando num papel todos os nomes que 

venha a sua mente. 

 

Pense em cada uma destas áreas:  

 

A. Família e parentes (próximos, não tão próximos, de outros estados...) 

B. Amigos 

C. Vizinhos 

D. Pessoas de negócios (cristãos e não-cristãos) 

E. Igreja (fale com o pastor primeiro) 

1. Todas as classes da Escola Dominical 

2. Grupos de Mulheres e Homens 

3. Junta Missionária (ou outro grupo que cuide de missões) 

4. Juventude 

5. Adolescentes 

F. Conhecidos em geral (Curso de inglês, Pós-graduação...) 

G. Trabalho, Estágio 

H. Professores 

 

Sugestão: Monte um arquivo com os nomes de cada investidor em potencial. 

Coloque nome, endereço, telefone e outras informações importantes. Use isto como 

arquivo de trabalho com o qual você irá fazer os contatos. Continue adicionando 

nomes e atualizando as doações neste arquivo. Não se esqueça de pedir referências 

para os outros potenciais patrocinadores. 
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Obs.: Todas as contribuições levantadas para o evento devem ser usadas somente 

para este propósito. Caso haja alguma impossibilidade de ir ao evento o dinheiro 

deve ser destinado a uma outra pessoa ou deixado com os missionários para sua 

participação em um próximo evento. É importante enviar uma carta para seus 

patrocinadores explicando isto. Isto é muito sério, lembre-se que é diante de Deus 

que você está fazendo tudo isso. 

 

O que fazer com os contatos? 
 
 Existem várias maneiras de dar a estas pessoas o privilégio de contribuir para 

que você vá ao congresso. Você pode falar com elas pessoalmente, por telefone ou 

enviar cartas. Em nossa experiência, temos visto que muitas vezes o contato pessoal 

é mais frutífero, mas todos produzem resultados quando Deus está no controle. Aqui 

segue alguns passos que você pode dar, independentemente do tipo de contato 

que está fazendo:  

 

1. Priorize – Entre em contato primeiro com aqueles com mais probabilidade de 

patrocinar você. 

 

2. Seja específico - Desafie cada pessoa com uma quantia específica. 

 

3. Peça uma decisão - Assegure-se de ligar para cada um dentro de 1 a 2 semanas 

para saber a decisão deles. 

 

4. Receba as contribuições - Agradeça a Deus pelas orações respondidas. 

 

5. Escreva uma nota de agradecimento breve e calorosa, logo após ter recebido a 

contribuição. Não espere! 

 

6. Use todas as contribuições para o propósito específico de ir para o congresso. 

Lembre-se de Ananias e Safira.... Com Deus não se brinca!!! 

 

 

Você pode ligar e dizer algo assim: 

"(Apresente-se e cumprimente a pessoa). Não sei se você sabe, mas sou estudante de (curso) 

da Universidade (tal) e faço parte de um Movimento Estudantil Cristão chamado Cru 

Campus, uma missão evangélica interdenominacional, presente em mais de 190 países e nas 

principais universidades do mundo. Nosso objetivo é falar do amor de Deus para todos os 

estudantes universitários e dar a eles a chance de conhecer Jesus. No meio de junho a Cru 

Campus vai realizar um congresso com estudantes de todo Brasil. Esse congresso vai 

acontecer em Fortaleza e eu entendo que, com meu envolvimento nesta missão, Deus tem 

me chamado para participar deste congresso. Eu preciso continuar crescendo no meu 

caminhar com Deus e tenho certeza que este congresso vai me dar ferramentas para cumprir 

a missão que Ele tem colocado em minhas mãos. Sei que o congresso será um impulso para 
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que eu cresça em graça e no conhecimento de Deus e continue trilhando o caminho de me 

tornar um grande instrumento nas mãos Dele. Para que isto aconteça preciso encontrar 

patrocinadores que possam me ajudar financeiramente. Gostaria de explicar isto a você 

pessoalmente. Podemos nos encontrar amanhã em tal horário e em tal lugar? (Confirme as 

informações de local e horário, agradeça pela disposição da pessoa e se despeça.)" 

 

 Se a pessoa não tiver tempo nos próximos dias, pergunte se pode explicar por 

whatsapp ou enviar uma carta com mais informações. Você pode falar 

pessoalmente como o modelo acima, apenas mudando o final: 

"…Para que isto aconteça preciso encontrar patrocinadores que possam me ajudar 

financeiramente. Gostaria de explicar isto agora mesmo. Você teria uns 20 minutos para 

continuarmos nossa conversa?" 

 

 Se a pessoa não tiver tempo no momento, tente marcar um outro encontro. 

Se ele não puder te encontrar nos próximos dias, pergunte se pode enviar uma carta 

explicando sobre o projeto (não esqueça de anotar o email e telefone se ainda não 

tiver). 

 

 Lembre-se que é importante ser breve, mas sensível às necessidades das 

pessoas. Talvez seja bom compartilhar alguma experiência de evangelismo ou seu 

testemunho pessoal de conversão. 

 

 Coragem, Deus está contigo. Tudo vai dar certo! 

 

O que mais posso fazer para conseguir 

recursos? 
 
1. Guarde dinheiro de seu emprego/estágio/bolsa especificamente pro congresso. 

2. Dedique-se a empregos temporários. 

3. Forme um grupo para promover jantares e cantinas missionárias. 

4. Promova um festival de sorvete, pizza ou alguma comida típica de sua região. 

5. Promova um bazar missionário. 

6. Promova um "lava-rápido" de carros. 

7. Promova uma noite do "hot-dog". 

8. Promova uma festa a fantasia e cobre ingresso. 

9. Desafie sua igreja a dar uma oferta de amor. 

10. Promova uma sessão especial de cinema, com pipoca e guaraná e cobre 

entrada. 

11. Pinte camisetas, chaveiros, marcadores de livros, canetas, etc, com o logotipo da 

Cru campus e venda. 

12. Crie, invente novas estratégias: encontre patrocinadores de uma forma diferente. 

 


