


1-Tenha nos lares o núcleo primeiro na formação 
cristã, sendo fortes e rmados na aplicação da 

Palavra.
2-Tenha seus membros servindo ao Senhor com 

seus dons, talentos, recursos e habilidades
3- Focalize e alcance público formador de opinião 

que esteja em posição de influenciar seus 
círculos de relacionamento



4- Seja grande e some muitos recursos para 
fazer frente aos seus desaos

5- Invista fortemente na influência das novas 
gerações de crianças, cristãos, adoradores, 

obreiros e líderes
6- Seja referência e serva para igrejas que 
busquem os mesmos princípios e valores 

cristãos.











  Em relação ao Mundo...



                                         

“Cada cristão saiba e viva 
seu papel    REDENTOR”



“Tendo, pois, Davi servido ao 
propósito de Deus em sua 

geração, 
adormeceu, foi sepultado com 

seus antepassados e seu corpo 
se decompôs”

At. 13.36



1º Compromisso:
ESPELHAR  a Luz de Cristo



“Esta é a mensagem que dele 
ouvimos e transmitimos a 

vocês:
Deus é Luz  e nele não 

há treva alguma”.
1 Jo. 1.5



Jo. 8.12

“Falando novamente ao povo, 
Jesus disse: Eu sou a luz do 

mundo. Quem me segue, 
nunca andará em trevas,
 mas terá a luz da vida.”



“Vocês são a luz do 
mundo. 

Não se pode esconder uma 
cidade construída sobre 

um monte.”
Mt. 5.14



Mt. 5.16

“Assim brilhe a luz de 
vocês diante dos homens, 
para que vejam as suas boas 
obras e glorifiquem ao Pai de 

vocês, que está nos céus.”



“Vocês, porém, são geração eleita, 
sacerdócio real, nação santa, povo 
exclusivo de Deus, para anunciar 
as grandezas daquele que vos 
chamou das trevas, para sua 

maravilhosa luz.”
1Pe.2.9



“Tendo, pois, Davi servido ao 
propósito 

de Deus em sua geração”
                                            At. 13.36ª

Cada cristão saiba seu propósito... 



2º Compromisso:
ESPELHAR  o Caráter de Cristo



“...Por tanto, deixemos   de lado as 
obras das trevas e revistamo-nos  da 
armadura da luz.  Comportemo-nos  

com decência, como quem age à luz do 
dia, não em orgias e bebedeiras, 

não em imoralidade sexual e depravação, 
não em desavença e inveja.”

Rm. 13.11,12



“...Porque, outrora vocês 
eram trevas, mas agora 

são luz no Senhor.
 Vivam como filhos da luz”

Ef. 5.8



“pois o fruto da luz consiste 
em toda bondade, justiça e 

verdade; 
Não participem das obras 

infrutíferas das trevas; antes 
exponham-nas à luz.”

Ef. 5.9,11



Fl. 2.15

“para que venham tornar-se puros e 
irrepreensíveis, filhos de Deus 

inculpáveis no meio     de uma geração 
corrompida                     e depravada, 

na qual vocês brilham como estrelas 
no universo”



DISSIPAR
- Vaidade
- Religiosidade
- Legalismo
- Avareza
- Egoísmo
- Mentira
- Falsidade

ESPELHAR
- Humildade
- Piedade
- Graça
- Liberalidade
- Altruísmo
- Verdade
- Autenticidade



3º Compromisso:
ESPALHAR  o Evangelho de Cristo



“Agora me alegro em meus 
sofrimentos por vocês, e 

completo no meu corpo o que 
resta das aflições de Cristo, em 

favor do seu corpo, que é a 
igreja.”

Cl. 1.24



“Mas o Senhor disse a Ananias: Vá! 
Este homem é meu instrumento 

escolhido para levar o meu nome 
perante os gentios e seus reis, e 

perante o povo de Israel. Mostrarei a 
ele o quanto deve sofrer pelo meu 

nome”
At 9.15,16



“Sem mais, que ninguém 
me perturbe, pois trago 

em meu corpo 
as marcas de Jesus.”

Gl.6.17



“Muito trabalho |  Preso muitas 
vezes | Açoitado severamente | 
exposto à morte muitas vezes |   

Apedrejado |  golpeado com varas |  
3 x naufrágio | uma noite e um dia 

exposto à fúria do mar | muitas 
viagens 

2 Co. 11.23-25



“ (perigos: nos rios, 
assaltantes, compatriotas, 

gentios, cidades, deserto, no 
mar, entre falsos irmãos)  

(sem dormir –  
sem comer – frio nudez)” 

2 Co. 11.23-25



“Todavia, não me importo, nem 
considero a minha vida de valor 
algum para mim mesmo, se tão-

somente puder terminar a corrida e 
completar o ministério que o Senhor 
Jesus me confiou, de testemunhar o 

evangelho da graça de Deus.”
At. 20.24





Vídeo



“Assim, de boa vontade, por 
amor a de vocês, gastarei tudo o 

que tenho e também me 
desgastarei pessoalmente. Visto 

que os amo tanto, devo ser 
menos amado?”

2 Co. 12.15



“Agora me alegro em meus 
sofrimentos por vocês, e 

completo no meu corpo o que 
resta das aflições de Cristo, em 

favor do seu corpo, que é a 
igreja.”

Cl. 1.24



Conclusão



1º Compromisso: Espelhar a Luz de Cristo 
       Saber o propósito de viver

2 Co. 4.10

2º Compromisso: Espelhar o Caráter de Cristo
Viver fazendo a diferença

3º Compromisso: Espalhar o Evangelho de Cristo  
Cumprir o papel Redentor



“Trazemos sempre em nosso 
corpo o morrer de Jesus 
para que a vida  de Jesus 
também seja revelada em 

nosso corpo.
2 Co. 4.10



Pois nós, que estamos vivos, 
somos sempre entregues à morte 
por amor a Jesus, para que a sua 

vida também se manifeste em nosso 
corpo mortal. 

De modo que em nós atua a morte, 
mas em vocês, a vida.”

2 Co. 4.11,12




