


O que é isso?  



Missão 



  Servir e Honrar a Deus, e para isso... 
      Buscar compreender e obedecer à 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. 

 



Visão de Futuro  



Valores 



  Fidelidade a Deus e à Sua Palavra. 
  Dependência de Deus e de Seu  Espírito. 
  Integridade de caráter e de conduta. 
  Excelência em tudo que fizermos. 
  Pluralidade nos dons, ideias e formas. 
 



Tenha nos lares o núcleo primeiro na 
formação cristã, sendo fortes e firmados 

na aplicação da Palavra. 

1º Aspecto 



  Estas palavras que, 
hoje, te ordeno 
estarão no teu 

coração;  
Dt 6.6 



  tu as inculcarás a teus filhos, 
e delas falarás assentado em 

tua casa, e andando pelo 
caminho, e ao deitar-te, e ao 

levantar-te.  
Dt 6.7 



  E vós, pais, não provoqueis 
vossos filhos à ira, mas 

criai-os na disciplina e na 
admoestação do Senhor.  

Ef 6.4 



  Uma igreja é forte na 
medida em que seus 

lares forem fortes  
Ary Velloso 



Tenha seus membros servindo ao Senhor 
com seus dons, talentos, recursos e 

habilidades. 

2º Aspecto 



  E tudo o que fizerdes, seja 
em palavra, seja em ação, 

fazei-o em nome do Senhor 
Jesus, dando por ele graças a 

Deus Pai. 
Cl 3.17 



  Tudo quanto fizerdes, 
fazei-o de todo o coração, 

como para o Senhor e 
não para homens, 

Cl 3.23 



Focalize e alcance público formador de opinião 
que esteja em posição de influenciar seus 

círculos de relacionamento. 

3º Aspecto 



  Assim brilhe também a vossa 
luz diante dos homens, para 

que vejam as vossas boas 
obras e glorifiquem a vosso 

Pai que está nos céus. 
Mt 5.13 



Seja grande e some muitos recursos para 
fazer frente aos seus desafios.  

4º Aspecto 



Invista fortemente na influência das novas 
gerações de crianças, cristãos, 
adoradores, obreiros e líderes. 

5º Aspecto 



  Não me desampares, pois, ó 
Deus, até à minha velhice e às 

cãs; até que eu tenha declarado 
à presente geração a tua força e 

às vindouras o teu poder. 
Sl 71.18 



  E, então, se dirigiu a seus 
discípulos: A seara, na 

verdade, é grande, mas os 
trabalhadores são poucos.  

Mt 9.37 



Rogai, pois, ao Senhor 
da seara que mande 
trabalhadores para a 

sua seara. 
Mt 9.38 



Seja referência e serva para igrejas que 
busquem os mesmos princípios e valores 

cristãos. 

6º Aspecto 



  Sede meus 
imitadores, como 

também eu sou de 
Cristo. 

1Co 11.1 



Ceia 



  Porque eu recebi do Senhor o 
que também vos entreguei: 
que o Senhor Jesus, na noite 
em que foi traído, tomou o 

pão; 
1Co 11.23 



  e, tendo dado graças, o 
parPu e disse: Isto é o meu 
corpo, que é dado por vós; 
fazei isto em memória de 

mim. 
1Co 11.24 



Por semelhante modo, depois de 
haver ceado, tomou também o 

cálice, dizendo: Este cálice é a nova 
aliança no meu sangue; fazei isto, 
todas as vezes que o beberdes, em 

memória de mim. 
1Co 11.25 



Porque, todas as vezes que 
comerdes este pão e 

beberdes o cálice, anunciais 
a morte do Senhor, até que 

ele venha.   
1Co 11.26 


