
Servir

você está investindo seu tempo, precisa fazer 
uma avalição de sua agenda para ver se as 
prioridades não estão sendo invertidas ou 
mesmos menosprezadas, gastando seu 
tempo em coisas que não são importantes.

Não sei o que fazer, onde aplicar os meus 
dons espirituais, cabe a você se aproximar de 
pessoas mais maduras na fé cristã que terão 
condições de te orientar onde exercer de 
forma adequado seus dons, para o bom 
desenvolvimento do corpo de Cristo, a Igreja.

Voltemos ao texto de 1Pd4.10, ao 
receber, sim é um presente concedido pelo 
Senhor a nós, mas para que façamos algo: 
servir a outros de forma �el, de acordo com 
os projetos do Senhor, de formas múltiplas 
ou das formas mais variadas, pois a beleza do 
serviço ao Senhor e a diversidade, assim 
como um corpo tem seus membros com 
várias e múltiplas funções, 1Co12.12 a 27, na 
Igreja temos dezenas de ministérios onde 
essa graça que o Senhor lhe concede pode 
ser aplicada.

Sirva como uma atitude de gratidão pelo 
que o Senhor tem realizado em sua vida.

Neste ano, temos como tema na Igreja 
Fonte o serviço no corpo de Cristo sendo 
expresso na igreja local. Ao olhar nossa 
realidade de igreja, hoje podemos estar 
alegres pelo fato de que 60% dos 1300 
membros desta comunidade estarem 
envolvidos em algum ministério. 

Para você que está servindo só cabe a 
gratidão e o louvor ao Senhor que o motivou a 
se envolver na Sua obra, pois seja sabedor que 
no Senhor o seu trabalho não é inútil, ou vão, 
como diz em 1Co15.58

Mas você que ainda não serve em um 
ministério, desejo encorajá-lo a servir. 

Podem surgir várias desculpas para não se 
envolver como: não tenho tempo, não tenho 
habilidade, não sei o que fazer, etc.

Em 1Pd4.10 “Cada um exerça o dom que 
recebeu para servir os outros, administrando 
�elmente a graça de Deus em suas múltiplas 
formas”. Cada um de nós, que tivemos um 
encontro pessoal com o Senhor Jesus, 
nascemos de novo, temos um dom espiritual, 
uma capacitação dada pelo próprio Senhor 
para aplicar ao serviço da sua Igreja. Talvez 
você ainda não saiba qual é o seu dom, mas há 
em nosso meio ferramentas para realizar essa 
descoberta, o curso Descoberta.

Próxima desculpa é a falta de tempo, para 
isso cabe uma avalição sincera de como e onde 
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