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Moldado para servir Moldado para servir 
a Deusa Deus

Série: 40 Dias com Propósitos
Semana 5/7
Fernando Leite & Vlademir Hernandes



Moldado para servir a Deus

Porque somos criação de 
Deus realizada em Cristo 
Jesus para fazermos boas 

obras, as quais Deus 
preparou antes para nós as 

praticarmos. Ef 2.10



Moldado para servir a Deus

Foram as tuas 
mãos que me 

formaram e me 
fizeram...               

Jó 10.8



Moldado para servir a Deus

Cada um exerça o dom 
que recebeu para servir 
os outros, administrando 

fielmente a graça de 
Deus em suas múltiplas 

formas.         1Pe 4.10



Moldado para servir a Deus

O MEU QUARTO 
PROPÓSITO NA VIDA 

É SERVIR A DEUS 
ATRAVÉS DO 

SERVIÇO A OUTROS.



Moldado para servir a Deus  

como o Filho do homem, 
que não veio para ser 

servido, mas para servir e 
dar a sua vida em 

resgate por muitos.

Mt 20.28
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11oo AprendizadoAprendizado

Servir a Jesus significa estar Servir a Jesus significa estar 

DisponívelDisponível



Disponibilidade

“Depois disto, ouvi a 
voz do Senhor, que 

dizia: A quem enviarei, e 
quem há de ir por nós? 
Disse eu: eis-me aqui, 

envia-me a mim.”   Is 6:8
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BarreirasBarreiras

O que impede as pessoas de 
servirem adequadamente?



Barreira 1

����������������	�
��������������������	�
��������������������	�
��������������������	�
��������������������	�
��������������������	�
��������������������	�
��������������������	�
����



Egocentrismo

“Pois o amor de Cristo nos 
constrange, julgando nós isto: um 

morreu por todos; logo, todos 
morreram. E ele morreu por todos, 
para que os que vivem não vivam 
mais para si mesmos, mas para 

aquele que por eles morreu e 
ressuscitou.”     2Co 5:14-15



Barreira 2
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Mundanismo
“Pois muitos andam entre nós, dos 

quais, repetidas vezes, eu vos dizia e, 
agora, vos digo, até chorando, que são 
inimigos da cruz de Cristo. O destino 
deles é a perdição, o deus deles é o 
ventre, e a glória deles está na sua 

infâmia, visto que só se preocupam com 
as coisas terrenas.”   Fp 3:18-19



Barreira 3
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Apatia

“Também eu te digo que tu 
és Pedro, e sobre esta 

pedra edificarei a minha 
igreja, e as portas do 

inferno não prevalecerão
contra ela.”   Mt 16:18



Vídeo - Barreiras
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22oo AprendizadoAprendizado

Servir como Jesus 
significa SER GRATO



Servir como Jesus significa ser grato

41 ...Jesus olhou para cima e 
disse: “Pai, eu te agradeço 

porque me ouviste. 42 Eu sei 
que sempre me ouves, mas 
disse isso por causa do povo 
que está aqui, para que creia 

que tu me enviaste”. Jo 11



Servi ao 
Senhor com 

alegria
Salmo 100.2

Servir como Jesus significa ser grato



que nos salvou e nos chamou 
com uma santa vocação, não 
em virtude das nossas obras, 
mas por causa da sua própria 
determinação e graça. Esta 
graça nos foi dada em Cristo 

Jesus desde os tempos 
eternos,     2Tm 1.9

Servir como Jesus significa ser grato



Quem é você para julgar 
o servo alheio? É para o 
seu senhor que ele está 

em pé ou cai. E ficará em 
pé, pois o Senhor é capaz 

de o sustentar.   Rm 14.4

Servir como Jesus significa ser grato



Tenham o cuidado de não 
praticar suas ‘obras de 

justiça’ diante dos outros 
para serem vistos por eles. 
Se fizerem isso, vocês não 
terão nenhuma recompensa 

do Pai celestial.   Mt 6.1

Servir como Jesus significa ser grato



Vídeo – Motivações
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33oo AprendizadoAprendizado

Servir como Jesus 
significa SER FIEL



O Modelo do Senhor

“Eu te glorifiquei na 
terra, consumando a 

obra que me 
confiaste para fazer”

Jo 17:14



A Expectativa do Senhor

“...A um deu cinco talentos, a 
outro, dois e a outro, um, a cada 

um segundo a sua própria 
capacidade; e, então, partiu... ”

“...Muito bem, servo bom e fiel... ”
“...Servo mau e negligente...”

Mt 25:14-29 .



A Ordem do Senhor

“Portanto, meus amados 
irmãos, sede firmes, 
inabaláveis e sempre 

abundantes na obra do 
Senhor, sabendo que, no 

Senhor, o vosso trabalho não 
é vão.”     1Co 15:58



Conselho de um Servo
“...Uma vida fácil que a si mesma não 
se negue nunca será poderosa. 
Produzir frutos significa suportar cruzes. 
Não há dois Cristos: um acomodado 
para os cristãos acomodados, e um que 
luta e sofre para os cristãos superiores. 
Há um só Cristo. Você está pronto e 
disposto a permanecer nEle, e assim 
produzir muitos frutos?”  Hudson Taylor



Vídeo – Ministérios IBCU
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Inventário MinisterialInventário Ministerial
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Feira de MinistériosFeira de Ministérios
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ConclusãoConclusão

Deus quer torná-lo parecido
com o Senhor Jesus


