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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. 



O PAPEL DA FÉ 



...integrar em 
Sua Família os 
que crêem,... 



Contudo, aos que o 
receberam, aos que 

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

tornarem filhos de Deus,   

Jo 1.12 



Mas agora se manifestou 
uma justiça que provém 
de Deus, independente 

da lei, da qual 
testemunham a Lei e os 

Profetas,  Rm 3.21 



justiça de Deus 
mediante a fé em 
Jesus Cristo para 

todos os que crêem. 

Não há distinção,...   
Rm 3.22 



sendo justificados 
gratuitamente por sua 

graça, por meio da 
redenção que há em 

Cristo Jesus.  
Rm 3.24 



Deus o ofereceu como sacrifício 
para propiciação mediante a fé, 
pelo seu sangue, demonstrando 
a sua justiça. Em sua tolerância, 

havia deixado impunes os 
pecados anteriormente 

cometidos; 
Rm 3.25 



mas, no presente, 
demonstrou a sua 

justiça, a fim de ser justo 
e justificador daquele 
que tem fé em Jesus.  

Rm 3.26 



Onde está, então, o 
motivo de vanglória? É 

excluído. Baseado em que 
princípio? No da 

obediência à lei? Não, mas 

no princípio da fé.   
Rm 3.27 



Pois sustentamos que 
o homem é 

justificado pela fé, 
independente da 
obediência à lei.   

Rm 3.28 



Não há diferença entre 
judeus e gentios, pois o 
mesmo Senhor é Senhor 

de todos e abençoa 
ricamente todos os que o 

invocam, 
Rm 10.12 



porque todo 
aquele que 

invocar o nome do 
Senhor será salvo. 

Rm 10.13 



Como, pois, invocarão aquele 
em quem não creram? E 
como crerão naquele de 

quem não ouviram falar? E 
como ouvirão, se não houver 

quem pregue? 

Rm 10.14 



Consequentemente, a fé 
vem por ouvir a 
mensagem, e a 

mensagem é ouvida 
mediante a palavra de 

Cristo. Rm 10.17 



A FAMÍLIA DE DEUS 



...integrar em 
Sua Família os 
que creem,... 



Então disse Deus: 
Façamos o homem à 

nossa imagem, 
conforme a nossa 

semelhança...  
Gn 1.26 



Criou Deus o homem à 
sua imagem, à imagem 

de Deus o criou; 
homem e mulher os 

criou.  
Gn 1.27 



Os olhos dos dois se 
abriram, e perceberam 

que estavam nus; então 
juntaram folhas de 

figueira para cobrir-se.  

Gn 3.7 



Ouvindo o homem e sua 
mulher os passos do Senhor 
Deus que andava pelo jardim 

quando soprava a brisa do dia, 
esconderam-se da presença 

do Senhor Deus entre as 
árvores do jardim.   

Gn 3.8 



Tudo isso provém de Deus, 
que nos reconciliou 

consigo mesmo por meio 
de Cristo e nos deu o 

ministério da 
reconciliação,    

2Co 5.18 



ou seja, que Deus em Cristo 
estava reconciliando consigo o 

mundo, não lançando em 
conta os pecados dos homens, 
e nos confiou a mensagem da 

reconciliação.    

2Co 5.19 



Contudo, aos que o 
receberam, aos que 

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

tornarem filhos de Deus,    

Jo 1.12 



Se vocês obedecerem aos 
meus mandamentos, 

permanecerão no meu amor, 
assim como tenho obedecido 

aos mandamentos de meu 
Pai e em seu amor 

permaneço.    Jo 15.10 



A INTEGRAÇÃO 



...integrar em 
Sua Família os 
que crêem,... 

  



naquela época vocês estavam 
sem Cristo, separados da 

comunidade de Israel, sendo 
estrangeiros quanto às 

alianças da promessa, sem 
esperança e sem Deus no 

mundo. 
Ef 2.12 



Mas agora, em Cristo 
Jesus, vocês, que antes 
estavam longe, foram 

aproximados mediante 
o sangue de Cristo.    

Ef 2.13 



Pois ele é a nossa paz, 
o qual de ambos fez 

um e destruiu a 
barreira, o muro de 

inimizade,   
Ef 2.14 



anulando em seu corpo a 
lei dos mandamentos 

expressa em ordenanças. O 
objetivo dele era criar em si 
mesmo, dos dois, um novo 

homem, fazendo a paz,   
Ef 2.15 



e reconciliar com Deus 
os dois em um corpo, 
por meio da cruz, pela 

qual ele destruiu a 
inimizade.   

Ef 2.16 



O QUE TEMOS A OFERECER? 



Recepção 
Espaço Acolher 

Koinonias 
Classe Novos Membros 

Discipulado 
Os Ministérios   



O QUE VOCÊ PODE FAZER? 



1º Disposição 
 Envolver 

 Sou Parte   

2º Disponibilização 
 Escolha 

 Trabalhe   



Conclusão 


