
ESTUDO DE PG 2019 (18/02/2020)      
TEMA:  “EU, UM SERVO!”    
Quebra-gelo (5m): Servir a Deus e servir ao mundo, qual a diferença?     
Versículo chave: “Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor; 

andai como filhos da luz” Ef.5.8    
 

1. CLAREZA  (Estudando e Compartilhando a Palavra – 25m):  

INTRODUÇÃO: A igreja tem sido protagonista de duas histórias distintas: aquela que é 
contada nos cultos e celebrações semanais e outra que é contada na vida diária, nos quartos, nas salas, nos escritórios, nas 

universidades. Ou seja, muitas vezes os cristãos exercem duas personalidades distintas: uma que serve a Deus com cantos, 
palmas, orações, leituras bíblicas e outra que serve ao mundo e suas concupiscências, se moldam aos seus padrões 
(Rm.12.1,2). Está faltando seriedade em servir a Deus?  Vejamos: 

O QUE SIGNIFICA SER SERVO DE DEUS?  Ser servo é ser de Deus. É pertencer a Ele. É ter plena convicção de que 
Ele controla e dirige nossa vida. Muitos, infelizmente, não querem submeter-se ao senhorio de Cristo. Quando não 

conseguimos entregar para Deus tudo o que somos e tudo o que temos, assumimos sempre a posição de donos da nossa 
própria vida. Será que estamos dispostos a viver esse evangelho de rendição completa e total? Leiam Lucas 9.23-27. Ser 
cristão não é frequentar uma igreja evangélica, nem mesmo ser um mero seguidor de Jesus: é  pagar o preço para ser 

discípulo e seguir esses valores:  
A. SENHORIO: “Negue-se a si mesmo”. Não há como seguir a Jesus sem negar-se a si mesmo. Não há espaço para dois 
senhores aqui. Negar a si mesmo é abrir mão do controle da situação e afirmar, sem reservas, que o Senhor manda em tudo. 

Nossa vida só terá a dimensão do evangelho verdadeiro se Cristo for o Senhor absoluto. Você se considera um servo do 
Senhor, capaz de negar-se a si mesmo? Imagine você e Jesus em um carro. Você lhe passa a direção e senta ao lado, como 

carona. Mas, então você não para de dizer: “vire à direita, Jesus”; “Pare”. “Vá em frente”. Que tipo de controle você teria 
dado ao condutor nesse caso? 
B. MISSÃO: Muitas pessoas pensam que a cruz é um peso ou uma dificuldade que tem que carregar na vida. Quem tem 

problema com a sogra diz: “ela é minha cruz”; ou com um marido bêbado: “ele é a minha cruz”. Não foi isso, porém, que 
Jesus quis expressar quando disse: “tome a cada dia a cruz...”, Ele não estava falando de sofrimento e sim de missão. A cruz 
não é só um símbolo de redenção, mas também de missão. Ser cristão é, portanto, ter uma missão. Muitos estão fazendo parte 

do corpo sem saber qual a sua função dentro dele. Você precisa descobrir qual a sua missão. Você precisa saber como pode 
servir a Deus através de tudo aquilo que Ele já lhe deu. Você não faz apenas parte de uma igreja. Você é igreja de Cristo! 
Qual a sua missão? Quais os seus dons?  

C. DISCIPULADO: Seguir Jesus é muito mais que ser evangélico. Seguir Jesus é assumir o caráter de Cristo. Pessoas 
aceitam o evangelho para receber bênçãos, para mudar de status, para conseguir coisas, porém, o verdadeiro evangelho nos 

convida a sermos discípulos. Certa vez, alguém procurou a Jesus para segui-lo. Sua resposta foi contundente: “Não tenho 
onde reclinar minha cabeça, ainda assim você quer me seguir?”  Em outra ocasião, quando a mãe de Tiago e João pediu um 
lugar especial para os seus filhos, Ele disse: “O cálice que eu bebo é muito amargo”. Você consegue mensurar agora o que 

significa ser discípulo de Jesus?  
D. TESTEMUNHO: Testemunhar de Jesus em nossos dias não é nada fácil. Imagine você em uma escola, diante de um 
grupo de estudantes que debocham da fé cristã e de tudo o que se refere a Deus e Sua palavra. É preciso muita ousadia e 

coragem para ser uma testemunha de Cristo em um ambiente hostil como esse. Um dos grandes jargões evangélicos que mais 
causaram estragos na igreja foi: “Não olhe para mim, olhe para Cristo”. Nunca uma frase foi tão mal usada! Muitos se 

utilizam dessa premissa para assumir comportamento que não glorifica a Deus e que não promove bom testemunho. O 
apóstolo Paulo disse: “Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo!”. Você poderia ser considerado uma boa testemunha 
de Jesus Cristo? 

CONCLUINDO:   O nosso maior desafio hoje é entendermos que somos igreja e não que estamos em uma igreja. Não é 
nosso nome constando simplesmente no rol de membros, é nosso nome escrito no livro da vida. Não nos tornamos crentes 
para assumirmos cargos na igreja e para mandarmos nela. Somos igreja e fomos chamados para servir. Não é voluntariado, é 

serviço! Quer saber qual a diferença? VOLUNTÁRIOS veem o trabalho na igreja como uma ação comunitária, queixam-se 
quando as coisas não são do jeito deles, só fazem quando lhes sobra tempo ou quando lhes interessa, recuam quando tem 
conflitos de relacionamento,  encaram o serviço como um compromisso que são obrigados a cumprir, não se incomodam de 

faltar ou de chegar atrasados, fazem pelas pessoas e para pessoas, se sentem ameaçados pelos talentos dos outros, querem 
desistir no primeiro sinal de adversidade e desânimo, concentram sua motivação nas pessoas ou em seus próprios talentos e 

habilidades, não suportam situações de confronto e de pressão. SERVOS veem o trabalho na igreja como ministério, se 
submetem e se colocam à disposição, estão sempre prontos e disponíveis, buscam resolver os conflitos em nome da unidade 
do corpo de Cristo, veem o serviço como mais uma oportunidade de serem usados por Deus, se esforçam por estarem sempre 

prontos, pois sabem que isso é bom para o ministério e é agradável a Deus, fazem por Deus e para Deus, mas tem consciência 
de que servem a Deus servindo às pessoas, louvam a Deus pela vida daqueles que Ele chamou e capacitou, cavam trincheiras 
e perseveram, entendem que tudo começa e termina em Deus, são humildes e dependentes do Senhor. E você? É servo ou 

voluntário?   
 

2. ALINHAMENTO (Nossos desafios –  20m) :   Que lições esse estudo traz para vocês hoje?  
3. MOVIMENTO  (Evangelismo e Serviço –  10m):   Não esqueçam da cadeira vazia!  Precisamos alcançar pessoas para 
Cristo, como um todo. Precisamos ser uma igreja multiplicadora! Ganhem pessoas para Cristo!     

4. FOCO: Não percam o foco da MULTIPLICAÇÃO!  Seu PG existe para se multiplicar!  


