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Sirva antes de tudo 

Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir; eu o aconselharei e 

cuidarei de você (Salmos 32.8)  

ESTUDO 
A vida cristã não é um exercício mental de um conhecimento do que é o cristianismo. A 

crença deve gerar uma prática, deve gerar serviço. (Pergunta 1, 2). Não existe ninguém que não 

tenha, pelo menos, um talento.  

Filipenses 2.5-9, Jesus é nosso maior exemplo de serviço. Se você quer servir a exemplo 

de Jesus: 

● Esvazie-se de si mesmo. Assuma a forma de servo. É Deus quem honra como 

recompensa.(Mateus 16.24-25; 20.25-27). (Pergunta 3).  

○ 1 Pedro 4.11,  Deus provê uma força para que nós possamos servir onde Ele tem 

nos estabelecido. Não fomos salvos por servir, mas porque somos salvos nós 

servimos.  

○ Fomos chamados para servir a Deus cuidando daquilo que ele mais ama: 

pessoas. Seja o terceiro: primeiro Jesus, depois o próximo, então você. (Pergunta 

4). 

○ O serviço é uma questão de direcionamento divino. Nós caminhamos em 

obediência e, por isso, devemos servir da maneira que ele acha apropriada. (Lucas 

6.46). (Pergunta 5).  

 

● A quem estamos servindo? Não temos a opção de não servir: ou servimos pessoas ou 

servimos a Deus. Quem serve a Deus não se desencoraja com críticas, nem depende de 

aplausos; mas está sempre buscando a aprovação de Deus (Colossenses 3.23). (Pergunta 

6). 

○ É preciso dizer que está disponível (Isaías 6.8. Lucas 1.38. Mateus 16.24). 

○ O “servir” é um conflito para os “consumidores espirituais”. A igreja não é um 

produto para atender uma necessidade nossa, ela existe para atender uma 

necessidade do mundo e fazer com que o evangelho alcance o mundo. (João 4.34, 

Mateus 23.11, 1 Samuel 25). 

Servir não é o que você faz esporadicamente, servir é quem você é. 



 
 

PERGUNTAS 

1. O que é serviço/servir? 

2. O que você sabe fazer que pode ser útil para alguém? 

3. Por que é do interesse de Deus que nós venhamos a servir? 

4. Como definir a nossa prioridade? 

5. Existe uma forma apropriada de serviço? Se sim, qual? 

6. Como ter certeza se eu estou servindo a Deus ou aos meus próprios interesses?  

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19 h e 30 m 
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado). 
Culto de Celebração Online - Domingo às 18h. 
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m. 
Juventude Hope - Sábado às 19 h. 
Chá de Mulheres (Tema: Mulheres Posicionadas) - 06/03 às 17h. 
Empreendedor com propósito (Qual é a sua razão social?) - 08/02, 19h às 21h. 
 
*A PARTIR DO DIA 14/02 A SALINHA PARA AS CRIANÇAS VAI COMEÇAR A FUNCIONAR!  


