
                

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhem individualmente no seu Pequeno Grupo. 

Como eu estou servindo no Corpo de Cristo, a igreja? Se não estou servindo o que está me 

impedindo servir? 

CÂNTICO: “Corpo e Família” 

REFLEXÃO: NOSSA IDENTIDADE – Parte 4 – VALOR: SERVIR 

Hebreus 11:24-26 

24  Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, 

 25  
preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do 

pecado durante algum tempo. 

 26  
Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os 

tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. 

DECLARAÇÃO DE VISÃO E MISSÃO DA PIB PENHA: 

“Ser uma igreja bíblica que faz discípulos de Jesus e os ajuda a crescer na direção de Deus, da 

igreja e do mundo; transformando pessoas, sociedade e cultura através da proclamação do 

evangelho de Jesus Cristo”. 

DISCÍPULOS DE JESUS 

CRESCER 

 

 

 

DEUS IGREJA MUNDO 

Adoração e Escrituras Comunhão e Serviço Proclamação e Compaixão 

Missão da Igreja para com 
Deus 

Missão da Igreja Consigo 
Mesma 

Missão da Igreja para com 
o Mundo 

VALORES: São os itens mais importantes que detalham aspectos da nossa MISSÃO. 

Os Valores da nossa Missão possuem três direções: 

PARA O 
ALTO 

DEUS - Adoração como estilo de vida 
- Fidelidade às Escrituras, Palavra de Deus 

João 4:23 
Tiago 1:22 

PARA 
DENTRO 

IGREJA - Comunidade Amorosa, acolhedora e Generosa. 
- Serviço através dos Dons Espirituais 

Atos 4:32 
I Coríntios 
12:4-7 

PARA 
FORA 

MUNDO - Proclamação através dos relacionamentos 
- Cristianismo contagiante e socialmente relevante 

Lucas 8:39 
Mateus 
5:13, 14 e 16 



                

 

Destacamos nesta reflexão o VALOR: SERVIR 

Como servir ao Senhor? Porque servir ao Senhor? São duas perguntas que trataremos nesta 

reflexão. 

Para responder a primeira pergunta: como servir ao Senhor, precisamos conhecer o Perfil do 

Servo. 

   PAIXÃO   Nos ajuda a identificar ONDE vamos servir 

PERFIL DO SERVO ESTILO PESSOAL Nos ajuda a identificar COMO vamos servir 

   DONS ESPIRITUAIS Nos ajuda a identificar O QUE fazer para servir 

1. Paixão: É um desejo dado por Deus para fazermos diferença através de uma missão, 

realizando o que gostamos muito de fazer, pois fazendo o que gostamos nem 

percebemos o tempo passar. Bill Hybels diz que: fazemos com paixão “movidos pelo 

“descontentamento santo”, que é a harmonia poderosa que conecta as prioridades de 

Deus com o coração que sente que Deus sente”. A paixão nos leva a nos envolvermos e 

realizarmos ações construtivas. 

Exemplo: Moisés não aguentou ver o sofrimento dos hebreus que eram escravizados, 

injustiçados (v.25) e rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó (v.24), deixou o palácio 

e foi se identificar com os escravos hebreus. 

Outro exemplo, Davi, não suportou ver o Nome do Senhor ser desafiado por Golias um 

guerreiro gigante do povo filisteu, e mesmo sendo um adolescente o enfrentou e o 

venceu. 

Mais um exemplo, Ester, não suportou ver que seu povo judeu seria dizimado por Amã 

e tomou posição, usando sua influência e beleza para entrar na presença do rei Assuero 

e pediu misericórdia pelo seu povo. 

O que nós estamos vendo ao nosso redor, nos incomoda ao ponto de nos movermos 

apaixonadamente na direção da realização de alguma ação específica? 

Estou envolvido no local onde posso viver minhas paixões intensamente? 

2. Estilo Pessoal: É o meu jeito de ser, a minha forma de me comportar. Aristóteles disse: 

“Onde as necessidades do mundo cruzam com as nossas capacidades, habilidades e 

possibilidades; aí encontramos a nossa vocação”. 

Precisamos conhecer as nossas capacidades, habilidades e possibilidades; pois isto nos 

ajuda a entender melhor nossas inclinações quanto ao nosso “jeitão de ser”. Muitos de 

nós somos movidos por pessoas, outros por tarefas. Ou seja, alguns se motivam ou 

gostam de lidar com gente outros preferem fazer atividades que não envolvem gente, 

gostam de “fazer coisas”, tarefas. Também alguns se organizam de uma forma 

estruturada, são mais sistemáticos, metódicos, planejados e preferem ver as ações 

acontecerem com todos os detalhes e com muita previsibilidade. Porém existem alguns 

que são menos sistemáticos e lidam com as ações de forma mais descontraída. 

Conhecer a nossa forma de expressão, que vai da nossa extroversão ou da introversão, 



                

em relação aos relacionamentos,  também nos ajuda a conhecer melhor o nosso Estilo 

Pessoal. O Estilo Pessoal nos permite a definir a forma como vamos servir. 

Como eu estou me sentindo nos ambientes em que me envolvo para servir? 

O que eu estou fazendo para descobrir como melhor servir? 

3. Dons Espirituais: São capacitações divinas utilizadas com o propósito de edificação e 

fortalecimento da igreja, para o cumprimento da sua missão. 

No Novo Testamento existem quatro listas de Dons Espirituais, que encontramos nos 

textos: I Coríntios 12:8-10, I Coríntios 12:28-30, Efésios 4:11 e Romanos 12:6-8. 

O texto que mais se aprofunda neste tema está em I Coríntios capítulos 12, 13 e 14. 

Em I Coríntios 12:7, Paulo deixa claro que os Dons Espirituais nos são dados “...visando 

o bem comum”. 

Em I Coríntios 13, Paulo deixa claro e nos mostra que o uso dos Dons deve ser regulado 

pelo amor. O amor regula o servir e nos leva a “fazer com amor” e fazer em amor”. 

Entre nós chegam pessoas quebradas, sofridas, sem esperança, as vezes andando com 

suas últimas forças e precisam encontrar quem os acolha em amor. O nosso servir não 

deve machucar ninguém. O amor envolve disciplina e exortação.  

O conhecimento dos Dons Espirituais, nos ajudam a conhecer o que podemos fazer ao 

servir em um ministério. 

Você conhece os seus Dons Espirituais? 

Se você conhece, você está envolvido em atividades  no ministério em que serve que 

lhe permitem e facilitam exercer os Dons Espirituais que você tem? 

Para responder a segunda pergunta: porque servir ao Senhor, precisamos entender a razão que 

nos leva a servir. 

Quando lemos no texto bíblico citado, observamos claramente que o autor de Hebreus diz no 

versículo 26 que: “Por amor de Cristo, (Moisés) considerou sua desonra uma riqueza 

maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa”.  

Moisés poderia ter usufruído do prestígio, riqueza e posição social que estava a seu dispor, mas 

renunciou motivado pelo amor. Ele optou pelo sofrimento por amor a Cristo. Ele escolheu 

associar-se ao povo. Ele optou por uma recompensa a longo prazo, por amor a Cristo.  

É por isto que servimos! Este deve ser o motivo, a razão porque servimos! 

Lembre-se, não servimos somente dentro das quatro paredes da igreja, servimos em qualquer 

lugar em que estejamos. E devemos servir aos outros como ao Senhor! Colossenses 3:23 “Tudo 

o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens”, 

O sabe que o que você faz quando serve, faz na direção do seu próximo? (I Pedro 4:10 “Cada um 

exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em 

suas múltiplas formas”) . 

O que estamos fazendo com as nossas vidas? 

O que estamos fazendo com os nossos recursos financeiros? 

O que estamos fazendo com nossos talentos e habilidades? 

O que estamos fazendo com nossos Dons Espirituais, Estilo Pessoal e Paixão? 



                

Coloque sua vida a disposição do Senhor, dentro e fora das atividades regulares da igreja, 

porque: O AMOR DE CRISTO ME CONSTRANGE A SERVIR! 

REFLEXÃO:  

▪ Como posso SERVIR melhor no Corpo de Cristo, a igreja? 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Ore pela sua disponibilidade para servir. 

▪ Ore pedindo a Deus clareza sobre suas motivações para servir. 

▪ Ore pedindo a Deus melhor entendimento sobre as suas capacitações para 

melhor servir. 

CÂNTICO 

Corpo e Família 

Aline Barros 
Tom: A 

 

     A          D         A     E/G# 
Recebi um novo coração do Pai 
    F#m       C#m        D          A/C# 
Coração regenerado, coração transformado 
    Bm             Bm/A       E4 E 
Coração que é inspirado por Jesus 
       A          D      A     E/G# 
Como fruto desse novo coração 
      F#m             C#m        D           A/C# 
Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo meu irmão 
     Bm       Bm/A      E4  E 
Preciosa é a nossa comunhão 
      A        D             E 
Somos corpo e assim bem ajustado 
    Eº     F#m       D       Bm       E4  E 
Totalmente ligado, unido, vivendo em amor 
       A        D             E 
Uma família sem qualquer falsidade 
   Eº       F#m         D         Bm        E4  E 
Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor 
       A       D            E 
Uma família vivendo o compromisso 
      Eº          F#m 
Do grande amor de Cristo 
       D      Bm      E4  E   A 
Eu preciso de ti, querido irmão 
E/G#  F#m         D       E4  E    A 
Precioso és para mim, querido irmão 

https://www.cifraclub.com.br/aline-barros/
https://www.cifraclub.com.br/aline-barros/corpo-e-familia/

