
A Petrobras é movida pelo 
desafio de prover a energia 

capaz de impulsionar o 
desenvolvimento e garantir 
o futuro da sociedade com 

competência, ética, 
cordialidade e respeito à

diversidade.

Fornecer soluções, produtos e 
serviços financeiros e de seguros 

com agilidade e competência, 
principalmente por meio da 

inclusão bancária e da promoção 
da mobilidade social, contribuindo 

para o desenvolvimento 
sustentável e a construção de 

relacionamentos duradouros para 
a criação de valor aos acionistas e 

a toda a sociedade.



Nossa missão é servir e 
honrar a Deus e, na Sua 
dependência, proclamar 
ao mundo Sua Verdade, 

integrar em Sua Família os 
que crêem, reproduzir 

neles o caráter de Jesus 
Cristo e equipá-los para 

Seu Serviço.

I – SERVIR E HONRAR A DEUS



pois nele foram criadas 
todas as coisas nos céus e 

na terra, as visíveis e as 
invisíveis, sejam tronos ou 

soberanias, poderes ou 
autoridades; todas as 

coisas foram criadas por 
ele e para ele.

Cl 1.16

Ele é antes de 
todas as 

coisas, e nele 
tudo subsiste.

Cl 1.17

Ele é a imagem 
do Deus 

invisível, o 
primogênito de 
toda a criação,

Cl 1.15



Pois foi do 
agrado de Deus 

que nele 
habitasse toda 

a plenitude,
Cl 1.19

e por meio dele 
reconciliasse consigo 

todas as coisas, tanto as 
que estão na terra 

quanto as que estão no 
céu, estabelecendo a paz 

pelo seu sangue 
derramado na cruz.

Cl 1.20

II – PROCLAMAR AO MUNDO A 
MENSAGEM



Respondeu Jesus: 
“Eu sou o caminho, 
a verdade e a vida. 
Ninguém vem ao 
Pai, a não ser por 

mim. 
Jo 14.6

1 Vocês estavam mortos em 
suas transgressões e pecados, 
2 nos quais costumavam viver, 

quando seguiam a presente 
ordem deste mundo e o 

príncipe do poder do ar, o 
espírito que agora está

atuando nos que vivem na 
desobediência.

Ef 2

Outrora todos nós também 
vivíamos entre eles, 

satisfazendo as vontades da 
nossa carne, seguindo os 

seus desejos e 
pensamentos. Como os 

outros, éramos por natureza 
merecedores da ira.

Ef 2.3



4 Todavia, Deus, sendo rico 
em misericórdia, pelo 

grande amor com que nos 
amou, 5 deu-nos vida 

juntamente com Cristo, 
quando ainda estávamos 

mortos em transgressões —
pela graça vocês são salvos.

Ef 2

6 Deus nos ressuscitou com 
Cristo e com ele nos fez 

assentar nos lugares celestiais 
em Cristo Jesus, 7 para 

mostrar, nas eras que hão de 
vir, a incomparável riqueza de 

sua graça, demonstrada em 
sua bondade para conosco em 

Cristo Jesus. 

Ef 2

8 Pois vocês são salvos 
pela graça, por meio da 

fé, e isto não vem de 
vocês, é dom de Deus; 9

não por obras, para que 
ninguém se glorie.

Ef 2



“Pois Deus tanto 
amou o mundo que 

deu o seu Filho 
Unigênito para que 

todo o que nele crer 
não pereça, mas 

tenha a vida eterna. 
Jo 3.16

E disse-lhes: “Vão 
pelo mundo todo 

e preguem o 
evangelho a todas 

as pessoas. 

Mc 16.15

III – INTEGRAR OS QUE CREEM



Como é bom e 
agradável quando os 
irmãos convivem em 

união!

Sl 133.1

3Nós lhes proclamamos 
o que vimos e ouvimos 

para que vocês também 
tenham comunhão

conosco.Nossa 
comunhão é com o Pai 
e com seu Filho Jesus 

Cristo
1Jo 1

4 Escrevemos estas 
coisas para que a 
nossa alegria seja 

completa.

1Jo 1



TRÊS “P”

Problemas na Integração

Decisão:

Sem compromisso

Compromisso:

Sem envolvimento

Envolvimento:

Sem Proclamação



Planejando a Integração

Contudo, aos que a 
receberam, aos que 

creram em seu nome, 
deu-lhes o direito de 
se tornarem filhos de 

Deus, 

Jo 1.12

Praticando a Integração



Não se amoldem ao padrão 
deste mundo, mas 

transformem-se pela 
renovação da sua mente, 

para que sejam capazes de 
experimentar e comprovar 
a boa, agradável e perfeita 

vontade de Deus.

Rm 12.2

IV – REPRODUZIR O CARATER DE 
JESUS CRISTO

Porque somos criação 
de Deus realizada em 
Cristo Jesus para fazer 
boas obras, as quais 
Deus preparou de 

antemão para que nós 
as praticássemos. 

Ef 2.10



E nós, todos os que com a 
face descoberta 

contemplamos a glória do 
Senhor, segundo a sua 

imagem estamos sendo 
transformados com glória 

cada vez maior, a qual vem 
do Senhor, que é o Espírito. 

2 Co 3.18

Mas, assim como é
santo aquele que os 

chamou, sejam 
santos vocês 

também em tudo o 
que fizerem, 

1 Pe 1.15

Pois vocês sabem que não 
foi por meio de coisas 

perecíveis como prata ou 
ouro que vocês foram 

redimidos da sua maneira 
vazia de viver que lhes foi 

transmitida por seus 
antepassados, 

1 Pe 1.18



Vivam entre os pagãos de 
maneira exemplar para 

que, naquilo em que eles 
os acusam de praticarem o 

mal, observem as boas 
obras que vocês praticam e 
glorifiquem a Deus no dia 

da sua intervenção. 

1 Pe 2.12

1 Do mesmo modo, esposas, 
sujeitem-se a seus maridos, a 

fim de que, se alguns deles não 
obedecem à palavra, sejam 
ganhos sem palavras, pelo 

procedimento de suas 
esposas, 2 observando a 

conduta honesta e respeitosa 
de vocês.

1 Pe 3

Contudo, façam isto com 
mansidão e respeito, 

conservando uma boa 
consciência, de forma que os 

que falam maldosamente 
contra o bom procedimento 
de vocês em Cristo, fiquem 

envergonhados de suas 
calúnias. 

1 Pe 3.16



V – EQUIPA-LOS PARA O SEU 
SERVIÇO

Corpo Saudável

Ora, vocês são o 
corpo de Cristo, e 
cada um de vocês, 
individualmente, é

membro desse 
corpo. 

1 Co 12.27



Corpo Doente

Quando um membro 
sofre, todos os outros 

sofrem com ele; 
quando um membro é

honrado, todos os 
outros se alegram 

com ele. 
1 Co 12.26

Corpo Tratado



E ele designou alguns 
para apóstolos, 

outros para profetas, 
outros para 

evangelistas, e outros 
para pastores e 

mestres,
Ef 4.11

com o fim de 
preparar os santos 

para a obra do 
ministério, para que 

o corpo de Cristo 
seja edificado,

Ef 4.12

Corpo em Exercício



Cada um exerça o dom 
que recebeu para 
servir aos outros, 

administrando 
fielmente a graça de 

Deus em suas 
múltiplas formas. 

1 Pe 4.10

Se alguém fala, faça-o como 
quem transmite a palavra de 
Deus. Se alguém serve, faça-o 
com a força que Deus provê, 

de forma que em todas as 
coisas Deus seja glorificado 

mediante Jesus Cristo, a quem 
sejam a glória e o poder para 

todo o sempre. Amém. 

1 Pe 4.11

CONCLUSÃO



Tudo o que fizerem, 
seja em palavra ou em 

ação, façam-no em 
nome do Senhor Jesus, 
dando por meio dele 

graças a Deus Pai. 

Cl 3.17

Tudo que fizerem, 
façam de todo o 
coração, como 

para o Senhor, e 
não para os 

homens, 
Cl 3.23


