
AULA 6 - AFIRMAÇÕES PARA AVALIAÇÃO DE CADA ÁREA DA VIDA 
 
 
4. MINISTÉRIO 

 

4.1. Grupo 1 

4.1.1. Conheço bem o papel da igreja de Cristo neste mundo. Posso citar 
várias passagens sobre o assunto. 

4.1.2. Conheço bem o ensino bíblico sobre o Corpo de Cristo. Posso citar 
várias passagens sobre o assunto. 

4.1.3. Conheço as 2 ordenanças do Senhor à sua igreja. Posso citar as 
passagens que tratam do assunto. 

4.1.4. Conheço o ensino bíblico sobre dons espirituais. Posso citar várias 
passagens sobre o assunto.  

4.1.5. Conheço bem minha igreja local. Conheço todos os ministérios e 
seus principais objetivos e responsabilidades. 

4.1.6. Conheço o ensino bíblico sobre a comunhão cristã. Posso citar várias 
passagens sobre o assunto. 

4.1.7. Conheço as oportunidades que tenho para estar me congregando 
com meus irmãos em Cristo. 

4.1.8. Conheço as minhas responsabilidades na edificação do corpo de 
Cristo. Posso citar várias passagens sobre o assunto. 

4.1.9. Conheço o ensino bíblico sobre discipulado cristão. Posso citar várias 
passagens sobre o assunto. 

4.1.10. Conheço minhas responsabilidades sobre a vida espiritual de meus 
irmãos em Cristo. Posso citar várias passagens sobre o assunto. 

4.1.11. Sei da importância de orar por minha igreja. Posso citar várias 
passagens que ensinam sobre o assunto. 

4.1.12. Sei da importância de orar por meus líderes. Posso citar várias 
passagens que ensinam sobre o assunto. 

4.1.13. Sei da importância de orar por meus irmãos em Cristo. Posso citar 
várias passagens que ensinam sobre o assunto. 

4.1.14. Sei da importância da oração de meus irmãos em cristo por minha 
vida, família e ministério. Posso citar várias passagens que ensinam 
sobre o assunto. 

4.1.15. Conheço o ensino bíblico sobre ser um servo. Posso citar várias 
passagens que ensinam sobre o assunto. 

4.1.16. Conheço o ensino bíblico sobre como servir meu Senhor. Posso citar 
várias passagens sobre o assunto. 

4.1.17. Conheço o ensino bíblico sobre onde posso servir meu Senhor. 
Posso citar várias passagens sobre o assunto. 

4.1.18. Sei quem eu posso procurar para identificar oportunidades de servir 
na minha igreja. 

4.1.19. Conheço as motivações biblicamente adequadas para servir o 
Senhor. Posso citar várias passagens sobre o assunto. 

4.1.20. Conheço o ensino bíblico sobre exortação e admoestação. Posso 
citar várias passagens sobre o assunto. 



4.2. Grupo 2 

4.2.1. Servir na igreja tem sido uma das maiores prioridades da minha vida. 
Tenho o maior prazer em fazer parte de um projeto celestial tão 
grandioso.  

4.2.2. Tenho assumido responsabilidades bem definidas, com objetivos 
ministeriais e contextos de atuação muito claros. Presto contas do 
que faço a meu líder. Sou um membro ativo e relevante no Corpo de 
Cristo. 

4.2.3. Já fui batizado, conforme ordenou o Senhor, e priorizo sempre estar 
presente aos cultos de ceia do Senhor. Só falto em uma celebração 
de ceia em casos muito especiais e com motivos muito justos. 

4.2.4. Conheço pelo menos um dom que o Espírito Santo me concedeu e 
tenho utilizado-o sistematicamente no meu ministério. 

4.2.5. Escolhi, dentro das oportunidades que existem na minha igreja local, 
pelo menos um lugar para servir colocando a mão na massa e 
contribuindo com minhas idéias. Não fico apresentando idéias para 
que os outros realizem nem criticando trabalhos com os quais não me 
envolvi. Tenho estado sempre disponível para implementar as idéias 
que dou, caso sejam aceitas. 

4.2.6. Tenho irmãos em cristo com os quais abro meu coração, confesso 
minhas falhas e peço orientação. Tenho relacionamentos cristãos 
pautados pelo amor e intimidade. 

4.2.7. Freqüento a escola bíblica, os cultos e faço parte de um grupo 
pequeno que se reúne fora da igreja. Priorizo estar sempre presente 
aos eventos e programas da minha igreja, sejam aos domingos ou 
em ocasiões especiais. Tenho um grande prazer de estar com meus 
irmãos em Cristo. 

4.2.8. Sirvo em um ministério com meus dons e sou motivado pelo amor 
cristão. Tenho prazer em obedecer meu Senhor edificando a Sua 
igreja e em servir meus irmãos em Cristo. 

4.2.9. Estou investindo em outras vidas em um programa de discipulado 
cristão. Estou ajudando outros irmãos em Cristo a se tornarem cada 
vez mais parecidos com Cristo, derramando um pouco de minha vida 
em suas vidas. 

4.2.10. Quando vejo algum irmão em alguma falta, eu não me omito. Eu 
pratico a exortação amorosa para o bem da pessoa e para a saúde 
do corpo. Posso dizer que me importo com a vida dos irmãos em 
Cristo com os quais convivo. 

4.2.11. Oro diariamente por minha igreja. Por seu crescimento e apego fiel 
ao Senhor e Sua palavra. 

4.2.12. Oro diariamente por meus pastores e líderes. Para que o Senhor os 
guarde de tropeçar e dê sabedoria e forças para a tarefa que têm. 

4.2.13. Oro diariamente por irmãos em Cristo. Me importo com suas vidas e 
pergunto sempre que motivos de oração eles têm. 

4.2.14. Compartilho minhas necessidades com alguns irmãos em Cristo e 
sempre peço que orem por mim. 

4.2.15. Quando vejo alguma necessidade a ser suprida ou algo a ser feito 
com o que posso colaborar, eu me prontifico a fazer o serviço - 
independentemente do dom espiritual que recebi. 



4.2.16. Além da posição de servo posso afirmar que tenho a prática de um 
servo. Sou conhecido pela minha dedicação e serviço ministerial.  

4.2.17. Tenho servido meu senhor em todos os contextos da minha vida, e 
em especial, na sua igreja. Tenho um ministério formal e sistemático. 
Presto contas a meu líder e estou empenhado por produzir minhas 
realizações ministeriais com excelência na qualidade e no tempo 
dedicado. 

4.2.18. Estou sempre a procura de oportunidades esporádicas para servir 
minha igreja. Além do ministério formal e sistemático, sempre que 
identifico alguma carência estou me oferecendo para suprir. 
Converso sempre com os líderes de ministério procurando saber se 
eles têm demandas onde posso ajudar.  

4.2.19. Minhas motivações para servir meu Senhor são biblicamente 
adequadas. Não busco glória pessoal, e não faço as coisas por 
ativismo. Posso afirmar que amo tanto a obra quanto o Senhor da 
obra. 

4.2.20. Neste último mês percebi alguma falha de conduta ou de caráter em 
um irmão em Cristo e fui adverti-lo biblicamente. Quando preciso 
exortar ou admoestar alguém faço-o em amor e com espírito de 
mansidão. 

 


