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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. 



Portanto, sejam 
perfeitos como 
perfeito é o Pai 

celestial de vocês.  
Mt 5.48 



1ª Abrangência:  Deus quer 
reproduzir em nós a Sua mentalidade 



Assim foram alguns de 
vocês. Mas vocês foram 

lavados, foram santificados, 
foram justificados no nome 
do Senhor Jesus Cristo e no 

Espírito de nosso Deus. 
1Co 6.11 



mas Deus o revelou a 
nós por meio do Espírito. 
O Espírito sonda todas as 

coisas, até mesmo as 
coisas mais profundas de 

Deus.   
1Co 2.10 



Nós, porém, não recebemos 
o espírito do mundo, mas o 

Espírito procedente de 
Deus, para que entendamos 
as coisas que Deus nos tem 

dado gratuitamente. 
1Co 2.12 



2ª Abrangência: Deus quer 
reproduzir em nós Sua conduta 



Assim, eu lhes digo, e no 
Senhor insisto, que não 

vivam mais como os 
gentios, que vivem na 

futilidade dos seus 
pensamentos. 

Ef 4.17  



Vocês estavam 
mortos em suas 
transgressões e 

pecados,  
Ef 2.1  



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 2.2  



Porque somos criação de 
Deus realizada em Cristo 
Jesus para fazermos boas 

obras, as quais Deus 
preparou de antemão para 
que nós as praticássemos. 

Ef 2.10   



Como prisioneiro no 
Senhor, rogo-lhes que 

vivam de maneira 
digna da vocação que 

receberam.  
Ef 4.1  



e vivam em amor, como 
também Cristo nos amou 

e se entregou por nós 
como oferta e sacrifício 
de aroma agradável a 

Deus.    Ef 5.2  



Porque outrora vocês 
eram trevas, mas 
agora são luz no 

Senhor. Vivam como 
filhos da luz,      

Ef 5.8  



Tenham cuidado com 
a maneira como vocês 

vivem; que não seja 
como insensatos, mas 

como sábios,    
Ef 5.15  



Portanto, vão e façam 
discípulos de todas as 

nações, batizando-os em 
nome do Pai e do Filho e 

do Espírito Santo,  
Mt 28.19 



ensinando-os a 
obedecer a tudo o que 
eu lhes ordenei. E eu 
estarei sempre com 
vocês, até o fim dos 

tempos.   Mt 28.20 



3ª Abrangência: Deus quer 
reproduzir em nós Seu compromisso 



Bem-aventurados 
os pobres em 

espírito, pois deles 
é o Reino dos céus. 

Mt 5.3 



Se enlouquecemos, 
é por amor a Deus; 
se conservamos o 
juízo, é por amor a 

vocês.  2Co 5.13 



Pois o amor de Cristo 
nos constrange, porque 
estamos convencidos de 

que um morreu por 
todos; logo, todos 

morreram. 2Co 5.14 



E ele morreu por todos 
para que aqueles que 

vivem já não vivam mais 
para si mesmos, mas para 

aquele que por eles 
morreu e ressuscitou.   

2Co 5.15 



Portanto, somos 
embaixadores de Cristo, como 

se Deus estivesse fazendo o 
seu apelo por nosso 

intermédio. Por amor a Cristo 
lhes suplicamos: Reconciliem-

se com Deus. 
2Co 5.20 



Conclusão 



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.  



Pois todos nós devemos 
comparecer perante o tribunal 

de Cristo, para que cada um 
receba de acordo com as 

obras praticadas por meio do 
corpo, quer sejam boas quer 

sejam más. 
2Co 5.10 


