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PARTE 1

FUNDAMENTOS BÍBLICOS DO SERVIÇO 
CRISTÃO



Ef 4:16

INTRODUÇÃO



Uma realidade onde a mudança é imperativa:
•RMC tem cerca de 110 igrejas Batistas (CBB)
•7% desprezam o princípio - serviço inexpressivo

•86% valorizam o princípio - minoria servindo
•7% valorizam princípio - mais de 50% servindo 

- mas muitos sem serviço

Introdução



Uma realidade onde a mudança é imperativa:
•93% das igrejas - a maioria é "espectador"
•100% das igrejas - membros "espectadores"
•60% das igrejas - membros tem violado um 

compromisso assumido

Introdução



Membresia nesta igreja
•"Uma vez que recebi a Jesus como meu

Salvador e Senhor, e concordando com a visão,
os ensinos, a estratégia e a estrutura da IBCU,
sinto-me conduzido pelo Espírito Santo a me
unir à família da IBCU, comprometendo-me com
Deus e com os demais membros a:"

Introdução



"... comprometendo-me com Deus e com os 
demais membros a:" 
•Servir no ministério da minha igreja
• Descobrindo meus dons e talentos
• Sendo equipado por meus pastores
• Desenvolvendo um coração de servo

Introdução



Uma realidade onde a mudança é imperativa:
•A principal causa é de natureza espiritual
•A principal dificuldade das lideranças: não saber 

o que fazer para reverter

INTRODUÇÃO



Objetivos:
• Estimular os que já tem seu ministério na igreja 

à continuidade, à perseverança e ao crescimento
• Exortar os que ainda não tem um ministério na 

igreja à mudança, à adequação, à obediência, ao 
chamado ao serviço
• Desmistificar a teologia do "chamado"

Introdução



1Pedro 4:10-11



1Pedro 4:10-11
Servi uns aos outros, cada um conforme o dom
que recebeu, como bons despenseiros da
multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de
acordo com os oráculos de Deus; se alguém
serve, faça-o na força que Deus supre, para que,
em todas as coisas, seja Deus glorificado, por
meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e
o domínio pelos séculos dos séculos. Amém!



O Serviço na Igreja Local Deve 
Ter Altíssima Prioridade na Vida 

de Todo Cristão 



5 Razões: 



1ª Razão

•Chamado Integral



Chamado Integral

•"Servi uns aos outros"
•Sacerdócio Universal
•Ap 1:6 e nos constituiu reino, sacerdotes para o 

seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos 
séculos dos séculos. Amém!



Chamado Integral
•Ef 4:11  E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, 

outros para profetas, outros para evangelistas e 
outros para pastores e mestres,12  com vistas ao 
aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do 
seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, 16 
de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado 
pelo auxílio de toda junta, segundo a justa 
cooperação de cada parte, efetua o seu próprio 
aumento para a edificação de si mesmo em amor.



•Todo salvo é um servo convocado pelo Senhor 
para edificar a igreja do Senhor
•Todos são membros do Corpo de Cristo 

(1Co 12:27)
•Um só membro afetado: todo corpo sofre 

(1Co 12:26)

Chamado Integral



Chamado Integral
•Existe na Bíblia chamados distintos para o 

serviço voluntário de tempo parcial e o serviço 
remunerado de tempo integral?



Chamado Integral
"O Papa é o único cujos pés devem ser beijados
por todos os príncipes. O Papa é o único que
pode depor imperadores, convocar sínodos e
absolver alguém das suas obrigações feudais."

(Papa Gregório VII, 1075)



Chamado Integral
"Na hierarquia dos seres, o Papa ocupa uma 
posição intermediária entre o divino e o humano -
abaixo de Deus mas acima dos homens."

(Papa Inocêncio III, 1198)



Chamado Integral
"Há somente uma igreja católica e apostólica
presidida por um poder espiritual supremo, o
Papa, que só pode ser julgado por Deus - jamais
por homens. Eu declaro, determino, defino e
pronuncio que é absolutamente necessário para a
salvação de qualquer criatura humana a plena
sujeição ao pontífice romano"

(Papa Bonifácio VIII, 1302)



Chamado Integral
“Quem é que toca num ungido do Senhor e fica
impune? Ungido do Senhor é problema do
Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu.
Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você
não tá gostando? Sai de lá e vai para outra
igreja!(...) Não toque em ungido do Senhor!
Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por
causa disso.”

(Silas Malafaia, 2015)



Chamado Integral
"A primeira coisa que eu peço é que as pessoas
não façam uso do meu nome, não se auto
denominem Luteranas mas Cristãs. Quem é
Lutero? Os ensinamentos não são meus. Nem fui
crucificado por ninguém. Como eu, um
insigificante saco fedorento de vermes, pude
chegar a esse ponto onde alguém chama as
crianças de Cristo através do meu maldito nome?



Chamado Integral
•Pastor "chamado" por Deus que roubava a 

igreja
•Pastor "chamado" por Deus que não consegue 

se firmar em nenhuma igreja por causa das 
encrencas que arruma
•Missionária "chamada" por Deus cujos pecados 

inviabilizaram definitivamente seu ministério



Chamado Integral
"Fiel é a palavra: se alguém aspira ao
episcopado, excelente obra almeja. É necessário,
portanto, que o bispo seja irrepreensível, ..."

(1Tm 3:1-2)
"Modelos para o rebanho" (1Pe 5:2)



Chamado Integral
•Todos (sem exceção) têm o mesmo chamado ao 

ministério. 
•Igrejas precisam de líderes
•Nem todos são qualificados para tal. 
•Nem todos aspiram a liderança.
•Alocações específicas - desejos individuais + 

oportunidade



•Chamado Integral
•Honrosa Coparticipação

2ª Razão



•Colaborar com a mais grandiosa obra: 
a edificação da igreja de Cristo (Ef 4:12)

•Mais do que uma obrigação
•É um dos maiores privilégios que alguém pode 

desfrutar nesta vida (1Tm 1:12)
•Colaborar com Cristo!
•Servir à Cristo servindo aos irmãos em Cristo

Honrosa Coparticipação



3ª Razão

•Chamado Integral
•Honrosa Coparticipação
•Aptidão Garantida



•"Conforme o dom que recebeu"
•Única responsabilidade para a qual somos 

sobrenatural e especificamente capacitados
•"Se alguém fala... Se alguém serve..."

Aptidão Garantida



Aptidão Garantida
•Rm 12:5 assim também nós, conquanto muitos, 

somos um só corpo em Cristo e membros uns dos 
outros, 6 tendo, porém, diferentes dons segundo a 
graça que nos foi dada: se profecia, seja segundo a 
proporção da fé; 7 se ministério, dediquemo-nos ao 
ministério; ou o que ensina esmere-se no fazê-lo; 8 
ou o que exorta faça-o com dedicação; o que 
contribui, com liberalidade; o que preside, com 
diligência; quem exerce misericórdia, com alegria.



4ª Razão

•Chamado Integral
•Honrosa Coparticipação
•Aptidão Garantida
•Multiforme Graça



•Rm 12:6 tendo, porém, diferentes dons segundo a graça 
que nos foi dada
•1Co 12:14 Porque também o corpo não é um só membro, 

mas muitos. 15 Se disser o pé: Porque não sou mão, não 
sou do corpo; nem por isso deixa de ser do corpo. 16 Se 
o ouvido disser: Porque não sou olho, não sou do corpo; 
nem por isso deixa de o ser. 17 Se todo o corpo fosse 
olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde, o 
olfato? 18 Mas Deus dispôs os membros, colocando cada 
um deles no corpo, como lhe aprouve. 19 Se todos, 
porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo?

Multiforme Graça



Multiforme Graça
•Recebemos para o benefício alheio! 
•Dádivas diferenciadas - mesma importância!
•"Despenseiros"
• Não nos pertencem
• Não são inerentes a nós
• Não temos o direito de propriedade
• Administramos bem alheio

•Administrar conforme prescrições do dono
• Oráculos de Deus
• Na força que vem de Deus



5ª Razão

•Chamado Integral
•Honrosa Coparticipação
•Aptidão Garantida
•Multiforme Graça
•Abnegação Gratificante



Abnegação Gratificante
•1Pe 4:11 ...para que, em todas as coisas, seja 

Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a 
quem pertence a glória e o domínio pelos 
séculos dos séculos. Amém!"
•"Convém que ele cresça e que eu diminua."

João Batista (Jo 3:30)



Abnegação Gratificante
•Incompatível com o verdadeiro ministério:
•Proeminência
•Evidência
•Elogio
•Superioridade



Abnegação Gratificante
•Compatível com o verdadeiro ministério:
•Sacrifícios
•Intencionalidade
•Generosidade
•Inferioridade (Fp 2:3)



Abnegação Gratificante
•Fp 2:16 ...para que, no Dia de Cristo, eu me 

glorie de que não corri em vão, nem me esforcei 
inutilmente. 17 Entretanto, mesmo que seja eu 
oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço 
da vossa fé, alegro-me e, com todos vós, me 
congratulo.
•3Jo 4 Não tenho maior alegria do que esta, a de 

ouvir que meus filhos andam na verdade



5 Razões

•Chamado Integral

•Honrosa Coparticipação

• Aptidão Garantida

•Multiforme Graça

• Abnegação Gratificante

C
H A M

A
Razões



CONCLUSÃO



•Todo desfalque é nocivo (1Co 12:26)
• Cada membro inoperante "aleija" a igreja
• Soldados neutralizados = vantagem para o 

inimigo (Ef 6:12; 2Tm 2:4)

CONCLUSÃO



Conclusão

Inoperância = desobediência 
•Chamado Integral : rebeldia?
•Honrosa Coparticipação: desprezo?
•Aptidão Garantida: dormência?
•Multiforme Graça: aleijamento?
•Abnegação Gratificante: desperdício?



Conclusão

Sempre é tempo de Obedecer:
•Chamado Integral : Atender
•Honrosa Coparticipação: Dedicar
•Aptidão Garantida: Utilizar
•Multiforme Graça: Colaborar
•Abnegação Gratificante: Desfrutar



Deixe as marcas das suas mãos 
nesta preciosa obra!





Vida e Ministério
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PARTE 2

O SERVIÇO CRISTÃO NA PRÁTICA



Tristes casos de Obreiros Desqualificados

INTRODUÇÃO



Caso 1
•Obreiro estrangeiro atuando no Brasil
•Seu sustento vem de igrejas norte-americanas
•No relatório anual aos seus mantenedores, escreve 

contando histórias maravilhosas sobre conversões, e 
envia fotos de batismos, reuniões de oração, cultos, etc.
•Tais fotos e histórias referem-se exclusivamente aos frutos 

do ministério alheio, apresentados como seus
•Na prática, faz um "turismo missionário" no Brasil

Introdução



Caso 2
•De 2ª a 6ª feira, este pastor não faz quase nada pelo 

ministério da sua igreja - somente algumas poucas visitas 
e algumas idas à sede para marcar presença
•No sábado, ele pesquisa na internet algum sermão 

pregado em outra igreja, e faz algumas adaptações
•No Domingo ele prega com muita eloquência e 

entusiasmo, e colhe diversas manifestações de apreciação 
da comunidade

Introdução



Caso 3
•Recentemente, a esposa do pastor expôs suas suspeitas de 

que seu marido é promíscuo
•Ela desconfia até de algum nível de abuso dos filhos
•O casamento acaba assim como acaba o seu ministério 

pastoral
•Para "sorte" do ex-pastor, as denúncias não foram 

levadas à justiça
•Atualmente o ex-pastor trabalha em um Sexshop

Introdução



Caso 4
•Participou do Planejamento e colaborou com várias ideias
•Candidatou-se como "Campeão" para várias ações
•Seu compromisso ficou só no papel.
•Largou o time do ministério na mão
•Demais membros do time se desdobraram para fazer o 

que largou
•Eventualmente reclama com alguém e faz críticas sobre 

como as coisas são feitas

Introdução



Caso 5
•Frequenta fielmente os cultos aos Domingos
•Eventualmente participa de uma koinonia
•Gosta de dar palpites e frequentemente dá sugestões para 

algum ministério
•Eventualmente manifesta ao preletor o quanto o sermão o 

agradou ou não agradou, o que gostou e o que não gostou 
no culto
•Não atua em nenhum ministério na igreja

Introdução



Caso 6
•Pessoa foi altamente comprometida com o ministério
•Assumia responsabilidades e entregava com qualidade 

seus trabalhos
•Recebeu uma nova proposta de trabalho que lhe 

ofereceria ganhos maiores, mas uma demanda de tempo 
extremamente alta
•Não consegue mais se envolver com o ministério na igreja
•Tornou-se um expectador participante das programações 

dominicais

Introdução



III João



Parte 1: 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

•Testar Motivações



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

Testar 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 vistas anteriormente 

= ter motivação para servir

Testar Motivações



•Quais eram as motivações de Diótrefes?
•Exercer primazia (9)
• Inveja, orgulho

•Quais eram as motivações dos pregadores 
itinerantes?
• Por causa do "Nome" (7)
•Qual era a motivação de Gaio?
• Amor (6)

Testar 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)

Testar 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

Testar Motivações



Testar Motivações
•Quais são nossos motivos e motivações no 

ministério?
• Síndrome de Diótrefes?
• Gratificação mesquinha (elogio, fama, etc.)?
• Máscara de piedade?

• Agradar o Senhor?
• Amor?
• Relevância para o Reino?
• Desfrutar de um grande privilégio? (1Tm 1:11-12)
• Servir de modelo ao rebanho? (1Pe 5:3)



Testar Motivações
•Quais são os motivos e motivações quando não 

servimos com excelência?
• Valorizar outras coisas que tomam o tempo?
• Considerar o ministério como uma mera 

"ocupação" sem prioridade?
• Não considerar as pessoas como sendo dignas do 

nosso empenho?
• Elogio?
• Síndrome de Consumidor?



•Testar Motivações
•Oferecer balanceado Desfrutar

2ª Ação



•Qual é a relação entre o seu desfrute da igreja e 
o que você oferece à sua igreja?
•É razoável aspirar a maximização do desfrute 

oferecendo o mínimo de si aos outros?

Oferecer balanceado c/ Desfrutar



Oferecer balanceado c/ Desfrutar
•Gaio desfrutou do investimento do Apóstolo (4)

•Gaio continuava desfrutando do seu cuidado 
•Gaio oferecia ajuda 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



•Desfrute da sua igreja ...
• Ensino Bíblico
• Aconselhamento
• Pastoreio
• Comunhão
• Infraestrutura
• Gente trabalhando para você desfrutar

Oferecer balanceado c/ Desfrutar



Ofereça muita colaboração à sua igreja!
•Labute com afinco
•Afie sempre o seu machado 
• Aprimore-se para oferecer cada vez mais e 

melhor!
•Encontre as oportunidades de oferecer ajuda
•Busque sempre um balanceamento entre o que 

você oferece e o que você desfruta!

Oferecer balanceado c/ Desfrutar



Ofereça muita colaboração à sua igreja!
•Caráter + 
•Trabalho intenso + 
•Excelência = 
•Obreiro Aprovado

Oferecer balanceado c/ Desfrutar



Ofereça muita colaboração à sua 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!

Oferecer balanceado c/ Desfrutar



3ª Ação

•Testar Motivações
•Oferecer balanceado Desfrutar
•Discernir Indicadores



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

Discernir 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)

Discernir 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)

Discernir 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)

Discernir Indicadores



Discernir 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)



Discernir Indicadores
•Que indicadores há na nossa vida sobre nosso 

compromisso com o Senhor?
•Se eu gasto muito mais tempo com entretenimento 

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 do mundo, o que isso indica?



•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?

Discernir 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?

Discernir Indicadores



4ª Ação

•Testar Motivações
•Oferecer balanceado Desfrutar
•Discernir Indicadores
•Operacionalizar Tarefas



•Refletiu em algumas das suas motivações?
•Considerou a relação entre o que oferece o que 

desfruta?
•Considerou alguns Indicadores da sua vida?
•Traduza tudo isso em mudanças objetivas na sua 

vida através de tarefas a realizar!

Operacionalizar 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.

Operacionalizar 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)

Operacionalizar Tarefas



Operacionalizar 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)



•Se só tem desfrutado sem oferecer nada à igreja, 
o que pretende fazer para mudar? Quando?
•Se há um desencontro entre seu desfrute e sua 

oferta de ajuda, o que há para fazer ? Quando?
•Se está devendo alguma coisa no ministério em 

que serve, mexa-se! 

Operacionalizar Tarefas



•Se pode incrementar sua participação na obra, o 
que vai fazer? Quando?
•Sua jornada no ministério tem sido marcada 

pela mediocridade, o que precisa mudar? 
Quando?
•Está desqualificado para o ministério por falhas 

de caráter, o que vai fazer? Quando?

Operacionalizar Tarefas



•O que precisa mudar em sua vida para que seu 
ministério seja marcado pela excelência da qual 
o Senhor é digno?
•Operacionalize tais tarefas!

Operacionalizar Tarefas



5ª Ação

•Testar Motivações
•Oferecer balanceado Desfrutar
•Discernir Indicadores
•Operacionalizar Tarefas
•Servir nas Oportunidades



Que oportunidades de servir João aproveitou?
• 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)

Servir nas Oportunidades



Servir nas Oportunidades
Que oportunidades de servir Gaio aproveitou?
• 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)



Que oportunidades de servir os pregadores 
itinerantes aproveitaram?
• Oportunidades de evangelizar (7)
• Oportunidades de se sacrificarem pela causa de 

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

Servir nas 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)

Servir nas Oportunidades



Servir nas Oportunidades
Que oportunidades de servir você tem aproveitado ou 
desperdiçado?
•Gente para evangelizar
•Motivos para orar
•Pessoas para ajudar
•Irmãos para confrontar
•Tarefas para realizar
•Ajudas para oferecer
•Caprichar ao máximo nos trabalhos
•Procurar sempre ir além do solicitado



5 Ações

• Testar Motivações
•Oferecer balanceado Desfrutar
•Discernir Indicadores
•Operacionalizar Tarefas
• Servir nas Oportunidades

T

O DO
S

Ações



CONCLUSÃO



•Hall da Fama ... 
•Hall do Anonimato

CONCLUSÃO



Empenhe-se por fazer Parte 
Deste Hall do Anonimato!



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



Hall do Anonimato

•Empresário
•Gosta de investir em projetos
•Recorrentemente disponibiliza grandes 

somas de dinheiro para a igreja fazer 
investimentos em projetos específicos
•Serve também em uma koinonia



VIDA E MINISTÉRIO

• Chamado Integral

• Honrosa Coparticipação

• Aptidão Garantida

• Multiforme Graça

• Abnegação Gratificante 

C HAM
A T

O DO S

Razões Ações
• Testar Motivações

• Oferecer balanceado c/ Desfrutar

• Discernir Indicadores

• Operacionalizar Tarefas

• Servir nas Oportunidades



Deixe as marcas das suas mãos 
nesta preciosa obra!






