
MÃOS À OBRA! 

O Serviço na Igreja de Cristo



Fundamentos Bíblicos 

•   Sacrifício de Cristo
•    Importância da Igreja

•   Recrutamento Integral
•   Valiosa Experiência
•   Aptidão Garantida
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Ações da Liderança 

INTRODUÇÃO 



Conclusões Sobre a Eficácia na Mobilização:
•  Falta de supervisão agrava o problema 
•  Problemas estruturais agravam o problema
•  Vínculos de amor e comunhão alavancam o serviço
•  A mobilização não é um fenômeno fortuito – precisa 

ser incentivada
•  A maturidade cristã é o fator mais eficaz de 

mobilização ao serviço

Introdução 



Boas Práticas Recomendadas:
•  Investir fortemente na formação espiritual

– Serviço será consequência
• Promover oportunidades de comunhão 

entre os irmãos
•  Investir na qualificação dos pastores e 

líderes

Introdução 



Boas Práticas Recomendadas:
• Exigir compromisso com o serviço para novos 

membros
• Avaliar periodicamente os voluntários
• Conhecer outras igrejas que sejam bons 

modelos

Introdução 



Erros a serem evitados:
• Recrutar pessoas desqualificadas
• Nomear líderes desaprovados
• Forçar compromisso de relutantes
• Um modelo de "eleição" que engesse


Introdução 



III João 



O Serviço na Igreja Local Deve 
Ter Altíssima Prioridade na Vida 

de Todo Cristão  



a Altíssima Priorização do 
Serviço Cristão Demanda Ações 

Específicas e Recorrentes 



5 Ações para Priorização:  



1ª Ação Para Priorização 

• Monitorar Motivações



• Sempre há motivos e motivações por trás 
das nossas ações ou omissões

Monitorar Motivações 



• Motivações são sempre dependentes dos 
valores pessoais
– Pessoas se dedicam às causas na medida em 

que valorizam as mesmas
• Os valores do povo de Deus precisam ser 

moldados pelo ensino da Palavra
– Valorizar as Razões bíblicas = ter motivação 

para servir

Monitorar Motivações 



• Quais eram as motivações de Diótrefes?
– Exercer primazia (9)

• Orgulho, inveja
• Quais eram as motivações dos pregadores 

itinerantes?
–  Por causa do "Nome" (7)

• Qual era a motivação de Gaio?
–  Amor (6)

Monitorar Motivações 



• Que outra motivação João apresenta a Gaio?
–  Cooperar com a Verdade (8)

• O que motivou a indignação de João?
–  Os pecados de Diótrefes

•  Orgulho (9)
•  Insubordinação ao Apóstolo (9)
•  Maledicência (10)
•  Oposição aos que queriam servir (10)
•  Brutalidade com os que serviam (10)

Monitorar Motivações 



• Outros exemplos bíblicos:
–  Fp 1:13-18 - 

• Contagiados pelo empenho de Paulo
• Contaminados pelo desejo de provocar Paulo
• Inveja

–  At 8:18-19
• Fascinação pela proeminência

Monitorar Motivações 



• Quais são nossos motivos e motivações ao 
servir?
–  Síndrome de Diótrefes?

•  Gratificação mesquinha (elogio, fama, etc.)?
–  Amor?
–  Obediência?
–  Agradar o Senhor?
–  Desfrutar deste privilégio?

Monitorar Motivações 



• Quais são os motivos e motivações ao não 
servir?
–  Valorizar outras coisas que tomam todo 

tempo?
–  Não valorizar o que o Senhor valoriza?
–  Síndrome de consumidor?

Monitorar Motivações 



• Monitorar Motivações
• Usufruir sendo Útil

2ª Ação Para Priorização 



• Qual é a relação entre o seu usufruto e a 
sua utilidade para esta igreja?

• É razoável querer ser bem servido sem 
servir?
–  Chovem reclamações quando algo não está ok
–  Chovem sugestões de melhoria ...

Usufruir Sendo Útil 



• Gaio usufruiu do investimento do Apóstolo (4)

• Gaio continuava usufruindo do seu cuidado 
• Gaio era útil para que os pregadores 

desfrutassem de condições adequadas
• Gaio viabilizava o serviço de outros
• Gaio viabilizava que a Verdade fosse pregada

–  Que pessoas fossem salvas
–  Que vidas fossem edificadas

Usufruir sendo Útil 



• Usufrua desta igreja ...
–  Estacionamento
–  Classes amplas e arrumadas
–  Projetores
–  Banheiros limpos
–  Ambiente climatizado
–  Sonorização adequada

Usufruir Sendo Útil 



• Usufrua desta igreja ...
–  Compre bons livros a preço de custo
–  Obtenha as mensagens e aulas gravadas
–  Seja bem recebido e bem orientado
–  Lares de portas abertas
–  Socorro em calamidades
–  Aconselhamento bíblico

Usufruir Sendo Útil 



• Usufrua desta igreja ...
–  Estrutura para crianças crescerem na fé
–  Trabalhos específicos por faixa etária
–  Professores qualificados e bem treinados
–  Instrução Bíblica consistente
–  Inúmeras oportunidades de amadurecimento

Usufruir Sendo Útil 



• Seja útil a esta igreja!
• Por trás de tudo o que temos para usufruir, 

tem muitas pessoas sendo útil para nós!
• Seja útil para os outros!
• Busque sempre um balanceamento entre 

seu usufruto e a sua utilidade!

Usufruir sendo Útil 



• Seja útil a esta igreja!
– Toda membro é importante e toda a obra é 

importante (1Co 12:21-25)
– Servos no anonimato tem o mesmo galardão 

dos servos em evidência! (Mt 10:41-42)
– Deus não dá valor aos resultados que 

demonstramos, mas à forma que caminhamos!

Usufruir sendo Útil 



3ª Ação Para Priorização 

• Monitorar Motivações
• Usufruir sendo Útil
•  Interpretar Indicadores



• O que são indicadores?
• Nossa vida está cheia de indicadores ...

Interpretar Indicadores 



• Que indicadores havia na vida de Gaio?
–  Alma próspera (2)
–  Aprovado biblicamente (4)
–  Pessoas falavam bem dele (3, 6)
–  Viabilizar o ministério alheio lhe custava $ (5)
–  Abria seu lar aos pregadores itinerantes (5)
–  Até gente que ele não conhecia (5, 12)

Interpretar Indicadores 



• Que indicadores havia na vida de Demétrio?
–  Todos testemunhavam bem dele (12)
–  João dava bom testemunho dele (12)
–  Aprovado pelo crivo da Verdade (12)

Interpretar Indicadores 



• Que indicadores havia na vida dos 
pregadores itinerantes?
–  Saíam por causa do "Nome" (7)
–  Seu ministério demandava um alto sacrifício 

financeiro (7)
–  Bendizentes que davam a devida honra aos 

outros (3, 6)

Interpretar Indicadores 



• Que indicadores havia na vida de Diótrefes?
–  Dificultava o acesso do apóstolo à igreja (9)
–  Maledicente - falava mal tanto dos 

pregadores como do apóstolo (10)
–  Gostava da primazia (9)
–  Usava sua influência contra os pregadores (10)

–  Agia como um déspota (10)

Interpretar Indicadores 



• Que indicadores há na nossa vida sobre 
nosso compromisso com o Senhor?
– Se eu gasto muito mais tempo na academia do 

que lendo a Bíblia, o que isso indica?
–  Se eu não sou um estudioso da Palavra de 

Deus, o que isso indica?
–  Se meu linguajar não é distinto do linguajar 

obsceno dos colegas de trabalho, o que isso 
indica?

Interpretar Indicadores 



• Que indicadores há na nossa vida sobre 
nosso compromisso com a obra do Senhor?
– Se eu gasto mais com restaurantes do que 

invisto na obra, o que isso indica?
– Se eu não invisto financeiramente na obra, o 

que isso indica?
– Se eu só invisto financeiramente na obra, 

quando sobra dinheiro, o que isso indica?

Interpretar Indicadores 



• Que indicadores há na nossa vida sobre 
nosso compromisso com a obra do Senhor?
–  Se eu não trabalho na obra, o que isso 

indica? 
–  Se eu falho em compromissos assumidos com 

minha liderança, o que isso indica?
–  Se eu poderia servir mais e melhor e não o 

faço, o que isso indica?

Interpretar Indicadores 



4ª Ação Para Priorização 

• Monitorar Motivações
• Usufruir sendo Útil
•  Interpretar Indicadores
• Traduzir em Tarefas



• Refletiu em algumas das suas motivações?
• Considerou a relação entre o seu usufruto e 

a sua utilidade?
•  Interpretou alguns Indicadores da sua vida?
• Traduza tudo isso em tarefas objetivas, bem 

definidas e com prazo claro para 
acontecerem!

Traduzir Em Tarefas 



• Que tarefas Gaio certamente realizava?
–  Arrumava um local na sua casa para receber
–  Colocava recursos à disposição dos seus 

hóspedes (água, comida, cama, cobertas, 
etc.)

–  Comprava os suprimentos adicionais 
–  Providenciava as refeições extras
– Etc.

Traduzir Em Tarefas 



• Que tarefas João realizou em função do 
problema com Diótrefes?
–  Escreveu a Gaio
–  Enviou mais pregadores (9, 12 - Demétrio)
–  Planejou uma viagem sacrificial para 

confrontar Diótrefes (10, 14)

Traduzir em Tarefas 



• Que tarefas João realizava para a 
propagação da Verdade?
–  Enviava pregadores (12)
–  Viabilizava sua ida e estada (8)
–  Dificultava a vida dos hereges (2Jo 10, 11)
–  Reprendia os insubmissos (10)
–  Exortava outros servos (11)
–  Se desdobrava para resolver problemas (14)

Traduzir em Tarefas 



• Se ainda não é membro da IBCU, quando 
irá fazer a Classe de novos Membros?

• Se ainda não fez a Classe Descoberta, 
programe-se para ela a partir de 10 de 
agosto
–  Inscreva-se hoje se ainda não o fez

• Setembro é mês de planejamento. Em qual 
ministério irá participar?

Traduzir Em Tarefas 



• Se só tem usufruído sem ser útil, o que 
pretende fazer para mudar? Quando?

• Se está devendo alguma coisa no ministério 
em que serve, mexa-se! 

• Se pode incrementar sua participação na 
obra, o que vai fazer? Quando?

Traduzir Em Tarefas 



5ª Ação Para Priorização 

• Monitorar Motivações
• Usufruir sendo Útil
•  Interpretar Indicadores
• Traduzir em Tarefas
• Observar Oportunidades



• Que oportunidades João observou?
–  Oportunidades para enviar pregadores (9)
–  Oportunidades para combater heresias (2Jo 7)
–  Oportunidade de estimular a Gaio (1, 11)
–  Oportunidade de advertir contra Diótrefes (9)
–  Oportunidade para envolver Demétrio (12)

Observar Oportunidades 



• Que oportunidades Gaio observou?
–  Oportunidades de viabilizar o ministério dos 

pregadores (5)
–  Oportunidades de cooperar com a Verdade (8)
–  Oportunidades de expressar amor (6)
–  Oportunidade para ajudar Demétrio (12)

Observar Oportunidades 



• Que oportunidades os pregadores 
observaram?
–  Oportunidades de evangelizar (7)
–  Oportunidades de se sacrificarem pela causa 

de Cristo (7, 10)
–  Oportunidades de bendizer a Gaio (3, 6)

Observar Oportunidades 



• Que oportunidades Diótrefes desperdiçou?
–  Oportunidades de colaborar com o apóstolo (9)
–  Oportunidades cooperar com os pregadores (10)
–  Oportunidades estimular sua igreja a cooperar 

com a proclamação da Verdade (3, 6)
–  Oportunidades de ser um líder aprovado (10)

Observar Oportunidades 



• Que oportunidades nós temos aproveitado ou 
desperdiçado?

•   Observe agora algumas oportunidades:
–  Semear
–  Promoção Social
–  Pesca (Evangelização)

Observar Oportunidades 



5 Ações Para Priorização 

•   Monitorar  Motivações
•   Usufruir sendo  Util

•   Interpretar Indicadores
•   Traduzir em Tarefas
•   Observar Oportunidades

M 
U I T 

O
Ações 



CONCLUSÃO 



• Hall da Fama ... 
• Hall do Anonimato

CONCLUSÃO 



Hall do Anonimato 

• Phd na sua área de atuação
• Dedica uma alta jornada de 

trabalho semanal ao ministério
• Seu ministério envolve trabalhos 

manuais e tarefas operacionais, 
que desempenha com alegria



Hall do Anonimato 
•  Empresário 
•  Seu ministério demanda várias horas de 

trabalho semanal na igreja e fora dela
•  Sistematicamente banca várias despesas 

(bem onerosas) do seu ministério
•  Sua atuação no ministério contempla 

também tarefas rotineiras de limpeza e 
arrumação



Hall do Anonimato 

• Dona de casa, esposa, mãe de 
várias crianças

• Consegue conciliar de maneira sábia 
sua alta dedicação ao ministério, 
com suas demandadoras 
responsabilidades no lar

• Tudo o que entrega a seu líder é 
marcado por uma altíssima 
excelência



Hall do Anonimato 

• Executivo
• Sua atividade profissional impõe 

sérios desafios ao seu ministério
• É comum que desempenhe suas 

responsabilidades ministeriais 
remotamente, durante suas 
constantes viagens



Hall do Anonimato 

• Casada, mãe e profissional 
• Logo após sua conversão, que se 

deu aqui na igreja, já se 
comprometeu com o serviço , e 
serve no mesmo ministério até hoje

• O ministério decolou com sua 
dedicação



Hall do Anonimato 

• Empregado de empresa do setor 
privado

• Serve há muitos anos no mesmo 
ministério

• Tem sido um instrumento precioso na 
salvação de muitas vidas

• É comum fazer uso de parte das suas 
férias para dedicar mais tempo ao 
seu ministério



Venha Fazer Parte Deste Hall do 
Anonimato! 



• Classe Descoberta 
– A partir de 10/08 - 4 domingos
– Descoberta de dons espirituais
– Mapeamento de talentos e estilo pessoal
– Conhecimento dos ministérios da igreja
– Consultoria para seu engajamento
– Inscreva-se hoje

Conclusão 



Mãos à Obra! 

•   Sacrifício de Cristo
•    Importância da Igreja
•   Recrutamento Integral
•   Valiosa  Experiência
•   Aptidão Garantida

S 
I R V A M 

•   Monitorar  Motivações
•   Usufruir sendo  util
•    Interpretar Indicadores
•   Traduzir em Tarefas
•   Observar Oportunidades

U I T 
O 

Razões Ações 



Deixe as marcas das suas mãos 
nesta preciosa obra! 



OREMOS! 



• Mudanças no estacionamento

Aviso 


