
Este relatório é uma forma de agradecer a todos aqueles que 
acreditam em nosso ministério, que investem em nossas vidas e 
que são parte de tudo isso que Deus com seu amor tem feito, em 

nós, por nós e por incrível que pareça; através de nós.  

• Família / já estamos 
completando 5 anos de 
casados, e o desafio da 
nossa família é economizar 
dinheiro para realizar a 
construção da nossa casa! 
Estamos na metade do 
caminho. Assim que 
estivermos no nosso 'lar 
doce lar', queremos ter 
filhos, tanto da barriga 
como por adoção! Mal 
podemos esperar! 

• Igreja / hoje somos 
pastores em uma pequena, 
porém vibrante, 
comunidade de discípulos. 
Somos mais ou menos 60 
pessoas vinculadas na 
"Base". Este tem sido 
nosso principal foco de 
trabalho, e tem sido uma 
extraordinária experiência! 
Muitas vidas sendo 
edificadas, e ainda tem 
muito mais pela frente! 

Família Vieira
...na terra como no céu.

Base 
Rua Eurico de Aguiar 

905 - Santa Lucia 
Vitoria/ES - Brasil 
contato@abase.org 

www.facebook.com/
ABaseOrg



• Nações Alcançadas / 
nos últimos 2 anos 
tivemos a oportunidade 
de servir a Igreja e 
proclamar o evangelho 
do Reino na Europa 
(Portugal, Alemanha, 
Bélgica, Holanda e 
Irlanda), na America 
Central (Haiti) e na Asia 
(Coreia do Sul). Cada 
nação com sua 
peculiaridade, porém em 
todos os lugares vimos a 
mão de Deus nos 
conduzindo, dando a 
palavra certa, a ousadia 
necessária, a sabedoria, o 
temor. Em Portugal 
ganhamos, em um dia, 
uma família inteira de 
ciganos, que hoje estão 
batizados e vinculados 
com a Igreja! Este ano 
queremos investir na 
America do Sul e Estados 
Unidos. 

• Adoração / depois de 10 
anos aguardando, Deus 

nos deu condições de 
gravar nossas canções em 
2 CDs e vários Vídeos. O 
CD "Uns Aos Outros" já 
circulou mais de 2.000 
cópias, sendo que 200 CDs 
foram distribuídas 
gratuitamente na Europa e 
o CD já se ouviu dezenas 
de milhares de vezes na 
internet! O CD "Até que Ele 
venha" está bem 
encaminhado para ser 
lançado em breve.  Na 
Irlanda tivemos a 
oportunidade de filmar um 
Video "Você quer uma 
oração?" adorando nas ruas 

e orando pelas pessoas. 
Este Video foi filmado e 
editado pelo amigo e 
cunhado Gustavo 
Gandine, e tem motivado 
milhares de pessoas, de 
São Paulo a Seoul, a 
fazerem o mesmo, o que 
tem sido um grande 
testemunho. A nossa 
versão em português do 

"Pai Nosso" do Marcus 
Meier (IHOP-KC) 
alcançou dezenas de 
milhares 'views' no 
youtube, e foi  regravada 
por ministérios pelo Brasil. 
Agradecemos aos fiéis 
mantenedores que 
investiram e investem 
financeiramente para a 
realização destes projetos! 

• Meditação, Oração e 
Jejum / Deus nos tem 
dado graça e favor para 
mergulhar na revelação 
destes assuntos, bem como 
ensinar e motivar a nossa 
comunidade em Vitória a 
viver um estilo de vida 
com ênfase nestas 
disciplinas. Temos tido 
preciosos encontros com 
Deus a cada semana! 

• Brasil / Nos últimos 2 
anos temos viajado 
frequentemente de norte a 



sul para servir o corpo de 
Cristo. Tivemos a 
oportunidade de agendar e 
realizar uma tour de 30 
dias com 2  lideres da Casa 
de Oração Internacional 
de Kansas City - EUA 
(IHOPKC); Kirk Bennett e 
Rodney Henderson. 
Passamos por 7 estados e 
por uma dúzia de cidades 
diferentes, equipando a 
Noiva de Cristo, 
juntamente com estes 
irmãos.  

• Eu Escolhi Esperar / 
ser coordenadores e servir 
a Deus juntamente com o 
parceiro de uma década 
Nelson Junior neste 
ministério tem sido uma 
enorme alegria. Enorme é 
a proporção que a 
campanha tem tomado. 
Semanalmente alcançamos 
mais de 10 milhões de 
pessoas nas redes sociais, e 

milhares de jovens em 
cada seminário! Stéphanie 
tem sido uma peça 
fundamental nos 
bastidores, organizando e 
cuidando de diversas áreas 
importantes, sempre com 
muita competência, 
inteligência e criatividade. 
Victor recentemente 
acabou de escrever um 
livro "Eu Escolhi Esperar 
Devocional", que em breve 
será lançado. Os 
seminários são 
profundamente 
impactantes e 
transformadores! 
Definitivamente, esta 
campanha está trazendo 
uma transformação 
cultural, e um impacto 
geracional impressionante! 

• Justiça, Misericórdia, 
Evangelismo / cada dia 
temos sido desafiados pelo 
Senhor a nos tornar 
instrumentos de justiça, 
assim como Jesus. Temos 
estado muito sensíveis ao 
assunto da 'Igreja Perseguida, 

Exploração Sexual e o tráfico de 
Seres Humanos' e desejamos 
militar nestas causas. Hoje 
estamos em contato com 
ministérios no Brasil 
(Shores of  Grace), Estados 
Unidos (Exodus Cry) e 
pelo mundo (Missão Mais - 
Haiti, Burundi, Senegal, 
India, Sudão) promovendo 
a mensagem e destinando 
recursos financeiros para 
estas causas. 
Desenvolvemos um 
importante sistema de 
captação de recurso para a 
Missão Mais que 
multiplicou em muitas 
vezes a sua arrecadação! 
Deus tem nos dado graça 
para ensinar e praticar o 
"Caça ao Tesouro", 
evangelismo sobrenatural 
com palavras de 
conhecimento, palavras de 
sabedoria e curas físicas e 
emocionais. Temos visto 
Deus se mover 
constantemente nos bares, 
nas ruas e praças, nos 
supermercados, em todo 
lugar! Muitas histórias 
divertidas para 
testemunhar, e muitos 
irmãos enviados com 
poder para proclamar, e 
que estão retornando 
cheios de testemunhos 
também! Ainda nã 
praticamos quanto 
gostaríamos de praticar, 
mas estamos chegando lá! 






Familia Vieira 

Rua Joaquim Lirio 479/102 
Praia do Canto - Vitoria  
Espirito Santo - Brasil 

contato@victorvieira.org 

Facebook, Twitter, 
Youtube, Instagram: 
VictorVieiraOrg & 
StephanieSMV 


