
portanto, consiste em sermos influenciadores do 
mundo e não influenciados por ele.
Para que tal intento seja alcançado, Seu povo 
precisa ser ouvido: precisa ter proximidade das 
pessoas do mundo, obter abertura e simpatia 
daqueles que normalmente tem aversão a quase 
tudo aquilo que aprendemos a valorizar. Uma 
tarefa nada trivial!
O Apóstolo Paulo nos serve de modelo: ele foi um 
especialista em "Não Conformação" aliada à "Não 
Alienação": 
"Sede meus imitadores, como também eu sou de 
Cristo." (1Co 11:1).
"Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, 
a fim de ganhar o maior número possível....Fiz-me tudo 
para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar 
alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de 
me tornar cooperador com ele." (1Co 9:19-23).
Que o Senhor nos conceda a sabedoria e o vigor 
necessários para não nos "conformarmos" com o 
mundo e ao mesmo tempo não nos "alienarmos" 
das pessoas do mundo, absolutamente carentes 
da salvação que só há em nosso Senhor Jesus 
Cristo, que nos confiou a Verdade salvadora para 
ser incessantemente proclamada11!
"Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E 
como crerão naquele de quem não ouviram? E como 
ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não 
forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés 
dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas!" 
(Rm 10:13-14)

1Charles H. Spurgeon (1834-1892)-Pregador Batista 
Britânico; 2Rm 12:2; 31Jo 2:15; 4Jo 15:19; 5Fp 2:15; 6Mc 7:6; 
7Mc 16:15; 81Tm 3:15; 9Jo 13:35; 101Co 9:19; 11Mt 28:18-20
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Missão IBCU
Servir e Honrar a Deus, e para isso...
Buscar compreender e obedecer a Sua Palavra,
Proclamar em amor o Evangelho ao mundo,
Integrar os salvos na família de Deus,
Ensinar as Escrituras para transformá-los à semelhança de 
Cristo,
Nutrir neles um relacionamento amoroso com Deus e com o 

próximo,
Capacitá-los para o Seu serviço.

Servir e Honrar a Deus, e para isso...
1Co 15.27; Cl 3.17,23   

Buscar compreender e obedecer a Sua Palavra
2Pe 1.20-21; Tg 1.25; 2Tm 3.16-17

Proclamar em amor o Evangelho ao mundo,
1Pe 1.18-25; Mc 16.15

Integrar os salvos na família de Deus,
At 2.41-47
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Ensinar as Escrituras para transformar à semelhança de 

Cristo 2Tm 3.16-17; Ef 4.12-13; Jo 17.17; 2Tm 4.2

Nutrir seu relacionamento amoroso com Deus e o 
próximo Mt 22.36-39; Jo 13.34; 1Co 1.9

Capacitá-los para o Seu serviço
Ef 4.11-12; 2Tm 3.16-17

Valores:
Fidelidade a Deus e Sua Palavra

Dependência de Deus e Seu Espírito

Integridade de caráter e conduta

Excelência em tudo que fizermos

Pluralidade nos dons, ideias e formas


