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Você

Deus

Cristãos Mundo

Adorar
Glorificar

Edificar
EvangelizarEdificar

Adorar
Glorificar

Evangelizar

Crescimento
Alcançar

através da
ação dos
cristãos
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Visto que, na sabedoria 
de Deus, o mundo não o 
conheceu por meio da 

sabedoria humana, 
agradou a Deus salvar 
aqueles que crêem por 

meio da loucura da 
pregação

1Coríntios 1.21
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Os judeus pedem sinais 
miraculosos, e os gregos 
procuram sabedoria; nós, 
porém, pregamos a Cristo 

crucificado, o qual, de 
fato, é escândalo para os 
judeus e loucura para os 

gentios
1Coríntios 1.22-23
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miraculosos, e os gregos 
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porém, pregamos a 
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qual, de fato, é escândalo
para os judeus e loucura
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Mobilizar a comunidade 
IBCU na tarefa de alcançar o 

homem sem Cristo 
fornecendo  estímulos, 

capacitação e coordenando 
ações.
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• Sensibilize toda comunidade IBCU para 
reconhecer as necessidades do não 
cristão e a apresentar-lhe aquilo que Deus 
quer fazer soberana e graciosamente em 
sua vida;

• Desperte o sentido de urgência para a 
evangelização;

• Conscientize toda comunidade IBCU da 
necessidade da dependência do Senhor 
na evangelização e discipulado;
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• Prepare toda comunidade IBCU para 
buscar o homem sem Cristo e testemunhar 
do Seu amor;

• Invista na formação de discipuladores;
• Busque o aprimoramento constante da 

equipe ministerial para o melhor 
desempenho de suas funções;

• Apóie e incentive projetos evangelísticos 
tanto de iniciativa interna quanto de outros 
ministérios;
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• Promova a evangelização criativa, ousada 
e contextualizada;

• Contribua significativamente para que 
toda comunidade IBCU adote a 
evangelização como um estilo de vida.
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• Perseverança
• Integridade
• Compromisso
• Amor
• Criatividade
• Convicção
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PESCA

Treinamento Alcance 
Externo

Alcance 
Interno

Geral - EBA

Projetos

Projetos Parcerias Mobilização

Identificação
Evangelização
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Então, Jesus 
aproximou-se deles e 
disse: Foi-me dada 

toda a autoridade nos 
céus e na terra

Mateus 28.18
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Cristo é Autoridade

•Como Senhor (céu)

•Como Modelo (terra)


