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. 

Introdução 
 

O objetivo dessa série de estudo bíblico em tópicos é ajudar você a lançar uma fundação para uma 
mudança de vida que vai durar para o resto da sua vida. Mudança de vida significa se tornar mais e 
mais como Jesus. 

 
Fundamentos segue o mesmo processo que Jesus usou para treinar os Seus discípulos: 

 
1. Venha 

Venha e conheça sobre Deus e o seu povo. Este é o ponto inicial da mudança de vida em 
que nós aprendemos quem Deus é e a importância da comunhão com outros cristãos. 
 

2. Cresça 
Cresça no seu relacionamento com Deus. Aprenda como crescer espiritualmente por meio da 
palavra de Deus e da oração.  

 
3. Sirva por meio de doações e do cuidado com outros 

Aprenda sobre os seus dons espirituais e habilidades e como dar e servir a Deus e aos 
outros por meio da família da igreja. 

 
4. Vá e faça discípulos 

Invista na vida de outros e convide-os a conhecer o Senhor quando eles estiverem prontos. 
Então fazemos discípulos ajudando outros a passar por esse processo. 
 

Este estudo bíblico em tópicos é composto de questões que são respondidas com versos da Bíblia. Os 
versos foram incluídos no material, para sua conveniência. 
 
Por favor, leia os versos na sua Bíblia quando puder. Escreva as respostas das questões baseadas no                 
que os versos bíblicos dizem. Faça isso antes de você vir para a reunião do pequeno grupo, por                  
gentileza. Durante o período de reunião do pequeno grupo, os membros terão a chance de compartilhar                
uns com os outros o que eles estão aprendendo. 
 
O líder do pequeno grupo não irá palestrar, mas sim guiar a discussão, a fim de que todos aprendam                   
uns com os outros. 
 
As questões adicionais com um “Q.” à frente foram incluídas para estimular o debate e promover uma                 
oportunidade de colocar em prática aquilo que está sendo aprendido. Em alguns casos, as respostas               
são disponibilizadas. 
 
Há um sumário ao fim de cada capítulo, o que apresenta a oportunidade de revisar o que foi aprendido.  
 
Ore e peça ao Senhor que lhe dê entendimento e que mude a sua vida para que você seja mais 
parecido com Jesus enquanto você estuda cada um dos Capítulos. 
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Sirva 
Capítulo 1, Sirva como Jesus 

 
Um cristão maduro doa e cuida dos outros como Jesus fez sem esperar nada em troca. Nesta seção                  
você descobrirá como Deus designou você (e todos os cristãos) para o ministério, desenvolverá e usará                
os dons e habilidades que Deus lhe deu para servir a Deus e aos outros através de sua família da igreja.                     
Isso é contrário ao que você aprendeu no mundo, mas é assim que você experimentará profunda alegria                 
e paz.  
 
João 15:10 - 12 10Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim 
como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço.11 Tenho lhes dito 
estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. 12O meu 
mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. 
 
Q. Como servir alguém demonstra que você o ama?  
 
Siga o exemplo de Jesus 
1. Qual foi a razão dada por Jesus para Ele ter vindo ao mundo? Marcos 10:45 
Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate 
por muitos".  
 
Este é um dos nossos versículos para memorização para nos lembrar de experimentar a mudança de 

vida seguindo o exemplo de Jesus no serviço aos outros. 
 
2. Como Jesus servia as pessoas? 
a. Mateus 9:35  
Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas 
novas do Reino e curando todas as enfermidades e doenças. 
 
 
b. João 13:3 – 5 
3 Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e 
estava voltando para Deus;4 assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta 
da cintura.5 Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, 
enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. 
 
 
3. O que aprendemos com Jesus em João 13:12-17? 
12 Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então 
lhes perguntou: "Vocês entendem o que lhes fiz? 13 Vocês me chamam ‘Mestre’ e ‘Senhor’, e com razão, 
pois eu o sou. 14 Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também 
devem lavar os pés uns dos outros. 15 Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. 16 

Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum 
mensageiro é maior do que aquele que o enviou. 17 Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão 
se as praticarem". 
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1. Eu não devo evitar tarefas domésticas. 
2. Eu mostro que Jesus é o meu Senhor servindo aos outros. 
3. Eu devo permitir que outros me sirvam. 
4. Eu sou abençoado servindo outros 
 

4. De Filipenses 2:5-8, 
4 Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. 
5 Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus,  6 que, embora sendo Deus, não considerou que o 
ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; 7 mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, 
tornando-se semelhante aos homens. 8 E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si 
mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz! 
 
a.Sua atitude deve ser a mesma de quem? 
 
 
b. Que posição Ele tomou?  
 
 
c. Como Ele mostrou o tipo de atitude que Ele quer que você tenha? 
 
Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. 
Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz! 

 
 
5. De Filipenses 2:3-4, 
a. O que Deus quer que você faça? 
3 Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores 
a si mesmos. 4 Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos 
outros. 
 
b. Existe alguma situação na sua vida em que você não esteja agindo assim? 
 
 
c. O que você vai fazer sobre isso? 
 
 
Q. Como é possível ter a atitude que Deus quer que tenhamos e servir aos outros como está descrito 
em Filipenses 2:3-8? 
Está na nossa natureza pecaminosa ser egoísta, vaidoso, orgulhoso e egocêntrico. É somente quando 
damos a Deus o controle de nossas vidas que temos a força de vontade e o poder de superar nossa 
natureza pecaminosa e ter a humildade de considerar os outros melhores do que nós mesmos, olhar 
para os interesses dos outros e ser um servo. 
 
O que Deus quer de você 
6. De Marcos 1:31, 

a. O que a sogra de Simão fez depois que Jesus a serviu, curando sua enfermidade? 
Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou, e ela 

começou a servi-los. 
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b. Como Jesus ajudou você? 
 
c. Qual é a sua resposta? 
 
Q. De que forma você permitiu que Deus mudasse sua atitude e suas ações para com Ele e para com o 

seu próximo?  
 
7. A quem você deve servir? 
a. João 12:26  
Quem me serve precisa seguir-me; e, onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, 
meu Pai o honrará. 
 
Sirva a Jesus 
 
b. Gálatas 5:13  
Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade 
da carne; pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. 
 
Sirva outros cristãos 
 
c. Gálatas 6:10  
Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. 
 
Sirva todas as pessoas 
 
d. Hebreus 13:17  
17 Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem 
deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois 
isso não seria proveitoso para vocês. 
 
Sirva aos líderes cristãos 
 
8. Durante a última Ceia, logo antes de Jesus ser crucificado, Ele nos ensinou sobre serviço em Lucas 

22:24-27. 
24 Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior.  25 Jesus lhes 

disse: "Os reis das nações dominam sobre elas; e os que exercem autoridade sobre elas são 
chamados benfeitores. 26 Mas, vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá 
ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. 27 Pois quem é maior: o que está à 
mesa, ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. 

 
a. Sobre o que os discípulos estavam discutindo? 

Quais deles era considerado o maior? 
Q. Qual era o foco dos discípulos? Por que? 
Q.Qual deveria ser o foco dos discípulos? Por que? 
 
b. Como Jesus mostrou para eles o que deveriam fazer? 
Mas eu estou entre vocês como quem serve 
Jesus lavou os pés dos discípulos 
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c. De que maneira deve ser o seu comportamento?  
“o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve” 
 
d. Qual é a diferença entre isso e entre a forma como o mundo diz que você deve agir? 
 
"Os reis das nações dominam sobre elas; e os que exercem autoridade sobre elas são chamados 

benfeitores.” 
 
A Alegria de Servir 
9. O que Jesus prometeu a você se obedecê-Lo servindo aos outros? João 15:10 - 12  
10 Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho 

obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. 11 Tenho lhes dito estas 
palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. 12 O meu 
mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. 

 
Q. Conte sobre alguma vez que você serviu e sobre a alegria que isso trouxe.  
 
10. O que Jesus prometeu a você quando você doa e serve aos outros? Lucas 18:29 - 30 29 Respondeu 

Jesus: "Digo-lhes a verdade: Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por 
causa do Reino de Deus 30 deixará de receber, na presente era, muitas vezes mais, e, na era futura, 
a vida eterna". 

 
 
11. Em que lugar deve ser encontrada a atitude de alegria? Salmos 16:11  

Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. 
 
 
Q. O que acontecerá com a nossa alegria de servir se nós não passarmos tempo com Deus 

regularmente? Se não passarmos tempo regularmente na presença de Deus, nunca saberemos ou 
perderemos a alegria de servi-Lo. 

 
Sirva aos outros 
12. O que Deus diz em Provérbios 3:27 e 1 João 3:17? 

Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa Prov. 3:27 
  
Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como 

pode permanecer nele o amor de Deus? 1 João 3:17 
 
13. Por que é importante servir nas pequenas coisas? Lucas 16:10  
"Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no 

muito.  
 
Isso mostra como agiremos com as grandes coisas. 
 
14. Como você pode se tornar um melhor ouvinte para ouvir as necessidades que pode atender 

servindo? 
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Faça perguntas para atrair as pessoas. 
Preste atenção, não pense no que você quer dizer. 
Dê feedback para que as pessoas saibam que você entende: 

● Os fatos delas 
● A lógica delas 
● Os sentimentos delas 

 
15. Como você pode se tornar mais observador para ver as necessidades que você pode satisfazer 

servindo as pessoas? 
 
Procure por coisas que necessitam ser feitas. 
Observe alguém que tenha um coração de servo e aprenda com essa pessoa.  
 
16. Quais são as necessidades que você conhece e que poderia atender pelo seu serviço? 
 
 
Membro do grupo, leia o Sumário e escolha qual tópico é mais importante para você. 
“Sirva como Jesus” Sumário 

● Siga o exemplo de Jesus 
o Jesus veio para servir, não para ser servido 
o Jesus servia por meio do ensino, da pregação e de curas 
o Jesus foi um modelo de servo quando lavou os pés dos discípulos 
o Jesus se humilhou como um servo 
o Não tenha ambição egoísta ou vaidade 
o Em humildade, considere os outros superiores a você mesmo 
o Esteja atento aos interesses dos outros 

● O que Deus quer de você 
o Sirva aos outros em resposta ao que Jesus fez por você 
o Você deve servir a Jesus, a outros cristãos, todas as pessoas, aos líderes cristãos 
o A grandeza vem por meio do serviço 

● A Alegria de Servir 
o Sua alegria é completa quando você ama e serve aos outros 
o Os benefícios de servir superam de longe o custo 
o Permaneça na presença de Deus para experimentar a alegria de servir  

● Sirva aos outros 
o Sirva aqueles que estão passando por necessidade quando você puder 
o Aprenda a escutar e a ver as necessidades que você pode atender 
o Sirva como Jesus e experimente Sua alegria 
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Capítulo 2, Eu Sou um Ministro 
 
O que Deus diz sobre Ministério? 
 
“E ele (Deus) designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros 
para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo 
de Cristo seja edificado”. Efésios 4:11-12 
  

● As pessoas que fazem parte do povo de Deus são os MINISTROS 
● Os pastores devem PREPARAR o povo de Deus para o ministério. 

 
No texto original da Bíblia as palavras “serviço” e “ministério” possuem a mesma raiz, e o mesmo 
acontece com as palavras “servo” e “ministro”.  
 
Todos somos chamados para o ministério.  

 
O que é Ministério? 
Ministério é fazer uso daquilo que Deus deu para você para servir a Ele e às necessidades de outras 
pessoas. 
 
Três áreas de Ministério 
1.  Para as necessidades FÍSICAS das pessoas. 
(Deus disse) eu tive fome, e vocês me deram de comer; tive sede, e vocês me deram de beber; fui 
estrangeiro, e vocês me acolheram; necessitei de roupas, e vocês me vestiram; estive enfermo, e vocês 
cuidaram de mim; estive preso, e vocês me visitaram’... o que vocês fizeram a algum dos meus menores 
irmãos, a mim o fizeram’. Mateus 25:35-36, 40 
 
2.  Para as necessidades EMOCIONAIS das pessoas. 
… advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. 

1 Tessalonicenses 5:14  
 
3.  Para as necessidades ESPIRITUAIS das pessoas. 

      Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o 
ministério da reconciliação.  
2 Coríntios 5:18 
 
Nós proclamamos Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que 
apresentemos todo homem perfeito em Cristo. 
Colossenses 1:28-29 
 
Os resultados de a humanidade ter voltado as costas para Deus e o pecado ter entrado no mundo foram                   
catastróficos: ódio, guerra, pobreza, doença e morte. Mas, por mais que essas coisas sejam ruins,               
passar uma eternidade no inferno separado de Deus é muito pior. Deus enviou Jesus para pagar a                 
penalidade pelo nosso pecado e também para fazer 12 discípulos que fariam outros discípulos              
reprodutores até que cada pessoa em cada nação tivesse a chance de responder ao Seu dom gratuito                 
da vida eterna. 
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Muitos países e filantrópicos não-cristãos dão seu tempo e dinheiro para atender às necessidades              
físicas e emocionais das pessoas, mas somente os cristãos têm as palavras de vida eterna que dão às                  
pessoas acesso ao céu em vez de passarem uma eternidade no inferno separada de Deus.               
Descobriremos na seção “Vá” que nossa principal tarefa na vida é ministrar às necessidades              
espirituais das pessoas, contando-lhes as Boas Novas sobre a graça de Deus. 
 
 
“Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se 
tão-somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de 
testemunhar do evangelho da graça de Deus.” Atos 20:24 
 
 
O Propósito do Ministério 
...procurem crescer naqueles (dons) que trazem a edificação para a igreja. 1 Coríntios 14:12 
 

Deus quer que você edifique a igreja 
 
Q. O que é a igreja? 
      A igreja são os crentes em nosso grupo de Fundamentos, os crentes em nossa igreja e todos os 

crentes do mundo. 
 
A Prioridade do Ministério 
(Por que você deveria se interessar?) 

 
1.  Você foi CRIADO para o ministério! 
“Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus 
preparou de antemão para que nós as praticássemos.”  Efésios 2:10 
 
2. Você foi CHAMADO para o ministério! 
Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou 
Gálatas 1:15 
 
3.  Você recebeu um DOM para o ministério! 
Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus 
em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4:10  
 
4.  O corpo de Cristo NECESSITA do seu ministério! 
Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo.  
1 Coríntios 12:27 
 
5.  Você será RECOMPENSADO pelo ministério! 
Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, 
sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão 
servindo. Colossenses 3:23, 24 
 
Q. Quais são as recompensas de ministrar para o Senhor? 

 
Uma verdade sobre a sua identidade primária que mudará a sua vida  

10 



 
VOCÊ É UM MINISTRO DE JESUS CRISTO! 

vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual… Vocês, 
porém, são geração eleita, sacerdócio real...1 Pedro 2:5, 9 (Um sacerdote é um ministro) 
 
 
Q. Como você se sente agora que sabe que é um sacerdote? 
 
O que a Bíblia diz sobre a maneira como Deus o formou? 
 Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram...Jó 10:8 
 
Deus foi moldando você para o ministério desde que você nasceu. De fato, Deus começou a moldar 
você de maneira única mesmo antes de você nascer! 
 
Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas!  
Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e 

entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião; todos os dias 
determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir.  

Salmos 139: 14-16  
 
1.  Você foi MOLDADO para um propósito. 
2.  Você é UNICO! 
3.  Você é MARAVILHOSAMENTE COMPLEXO! 

 
Revendo e estudando seus talentos e temperamentos inatos, dons espirituais e experiências de vida, 
você pode descobrir o ministério que Deus tem para você ... a maneira única pela qual Deus pretende 
que você o sirva. 
 
O que Deus te fez para SER determina o que Ele pretende que você deve FAZER. Você entenderá o 
propósito para o qual foi criado quando entender o tipo de pessoa que você é. Este é o segredo de 
conhecer o ministério de Deus para a sua vida! 
 

A FORMA COMO DEUS ME CRIOU DETERMINA O MEU MINISTÉRIO  
 

DONS ESPIRITUAIS 
… mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus; um de um modo, outro de outro.  
1 Coríntios 7:7 
 

QUAL É O DOM QUE EU TENHO? 
 

CORAÇÃO 
 pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. 
Filipenses 2:13  
 

O QUE EU AMO FAZER? 
 

HABILIDADES 
Há diferentes formas de atuação…  1 Coríntios 12:6 
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"e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística...”  
Êxodo 31:3 
 
 
 

QUAIS TALENTOS E COMPETÊNCIAS NATURAIS EU TENHO? 
 

PERSONALIDADE 
Pois, quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele 

está? 1 Coríntios 2:11 
 

EM QUE TIPO DE SERVIÇO A MINHA PERSONALIDADE SE ENCAIXA MELHOR? 
 
EXPERIÊNCIAS  

● Quais experiências ESPIRITUAIS  eu tive? 
De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine... 
não tem experiência no ensino da justiça. 
Hebreus 5:12,13 

● Quais experiências DOLOROSAS  eu tive?   
que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, 
possamos consolar os que estão passando por tribulações. 2 Coríntios 1:4  

● Quais experiências EDUCACIONAIS (formais e informais) eu tive? 
Apegue-se à instrução, não a abandone; guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Provérbios 4:13  

● Quais experiências MINISTERIAIS eu tive? 
Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a 
confissão que vocês fazem do evangelho de Cristo… 2 Coríntios 9:13 
 
Seu ministério será mais eficaz e gratificante quando você estiver usando seus DONS e HABILIDADES 
na área do DESEJO DO SEU CORAÇÃO de uma maneira que melhor expresse sua PERSONALIDADE 
e EXPERIÊNCIA! 
 

SUCESSO É FAZER  
O QUE DEUS TE FEZ PARA FAZER! 

 
Descobrindo os seus Dons Espirituais 

 
"Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes.” 1 Coríntios 12:1 
 
DOM ESPIRITUAL: Uma habilidade especial dada pelo Espírito Santo a todo crente em sua conversão, 
para ser usado para ministrar aos outros e, portanto, edificar o Corpo de Cristo. 
 

1. Somente CRENTES têm Dons Espirituais. 
2. Todo cristão tem pelo menos UM dom. 
3. Ninguém recebe TODOS os dons. 
4. Nenhum dom único é dado a TODOS. 

1 Coríntios 2:14 
1 Coríntios 7:7 
1 Coríntios 12:27-30 
1 Coríntios 12:29-30 
 Efésios 4:7 

12 



5. Você não pode MERECER/TRABALHAR 
por um dom. 

6. O ESPÍRITO SANTO decide que dons eu 
recebo. 

7. Eu tenho que DESENVOLVER os dons que 
Deus me dá. 

8. É um pecado DESPERDIÇAR seus dons. 
9. Usar meus dons GLORIFCA a Deus e me 

AMADURECE. 

 
1 Coríntios 12:11 
 
1 Timóteo 4:14 
 
1 Coríntios 4:1-2 
 
João 15:8 

 
O Propósito dos Dons Espirituais 
 
A. Não para o meu benefício, mas PARA OUTROS. 
Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus 
em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4:10 
 
A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. 1 Coríntios 12:7  
 
B.  Para produzir MATURIDADE, ESTABILIDADE, e UNIDADE em sua igreja 
E ele designou (dons espirituais) para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a 
unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, (...) O propósito é que 
não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas...  Efésios 4:11, 13, 14  
 
Cuidados acerca dos Dons Espirituais 
1. Não confunda dons com talentos naturais. 
 
2. Não confunda dons com o Fruto do Espírito.  Gálatas 5:22, 23 

• "Fruto" demonstra minha Maturidade. "Dons" mostram meu Ministério. 
 
3. Não confunda dons com papéis cristãos. 
 
4. Esteja ciente de esperar que os outras pessoas sirvam da maneira que você faz e tenham 

resultados semelhantes. 
 
5. Não sinta como se o seu dom o fizesse superior aos outros. 1 Coríntios 12:21 
 
6.  Perceba que usar seus dons sem amor é inútil!  
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, (…) Ainda que eu tenha o dom de profecia (...) e 
tenha uma fé capaz de mover montanhas (...) Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e 
entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. 
1 Coríntios 13:1-3  
 
7.  Reconheça que você tem um ministério Primário e um Secundário em sua igreja: 

• Seu ministério primário é aquele para o qual você recebeu um DOM. 
• Seu ministério secundário é aquele para o qual você está sendo NECESSÁRIO, e está 

disponível para exercer. 
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Contexto dos Dons Espirituais 
● O que Deus quer que façamos?  

● Jesus nos falou que para ser Seus discípulos devemos obedecer tudo o que Ele ordenou.  
● A Bíblia não é um cardápio de onde escolhemos o que vamos fazer e o que não vamos fazer.  

● Como Deus quer que façamos a vontade dEle para as nossas vidas?  
● Nós fazemos a vontade dEle para as nossas vidas por meio da maneira única como Ele nos 

criou e nos deu dons.  
● Algumas pessoas dizem que não precisam fazer certas coisas que Deus ordenou porque 

elas não são talentosas nessa área.  
● Um exemplo são as pessoas que dizem não compartilhar sua fé porque não têm o dom 

de evangelismo. 
● Deus ordenou a todos nós que compartilhemos nossa fé, se temos o dom de evangelizar 

ou não.  
● Nós conduzimos pessoas a Cristo através de nossos próprios dons únicos. 

● Onde e quando servimos a Deus em diferentes áreas depende do chamado de Deus em 
nossas vidas.  
● Deus pode nos chamar para servir em nossa igreja ou para fazer viagens missionárias de 

curto prazo, ou até mesmo para nos tornarmos missionários em um país específico.  
● Deus pode nos chamar para uma área de ministério enquanto nossa família é jovem e  para 

outra área de ministério após a aposentadoria. 
 
Como descobrir os seus Dons 

● ESTUDE. Leia livros sobre Dons Espirituais. 
● TESTE. Experimente diferentes áreas de serviço 
● ANALISE. Use a ferramenta do "Inventário dos Dons Espirituais" no Capítulo 3 
● PEÇA RESPOSTAS DE OUTROS. Pergunta a outros quais dons eles veem em você. 
● FAÇA TREINAMENTOS. Aproveite oportunidades de aprender  

 
Três maneiras como Deus quer usar seus dons  

1. Através de um Ministério em Andamento 
2. Através de projetos de curto prazo 
3. Através de Situações Espontâneas 
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“Eu Sou um Ministro” Sumário 
● O que Deus diz sobre ministério? 

● As pessoas que fazem parte do povo de Deus são os MINISTROS 
● Os pastores devem PREPARAR o povo de Deus para o ministério. 

● Três áreas de ministério 
● Necessidades físicas, emocionais e espirituais 
● Nossa principal tarefa na vida é ministrar às necessidades espirituais das pessoas, 

compartilhando o evangelho 
● O propósito do Ministério 

● Edificar a igreja 
● A prioridade do Ministério 

● Você foi CRIADO para o ministério! 
● Você foi CHAMADO para o ministério! 
● Você recebeu um DOM para o ministério! 
● O corpo de Cristo NECESSITA do seu ministério! 
● Você será RECOMPENSADO pelo ministério! 

● Uma verdade sobre a sua identidade primária que mudará a sua vida  
● VOCÊ É UM MINISTRO DE JESUS CRISTO! 

● O que a Bíblia diz sobre a maneira como Deus o formou? 
● Você foi MOLDADO para um propósito. 
●  Você é UNICO! 
●  Você é MARAVILHOSAMENTE COMPLEXO! 

● A FORMA COMO DEUS ME CRIOU DETERMINA O MEU MINISTÉRIO  
● DONS ESPIRITUAIS: QUAL É O DOM QUE EU TENHO? 
● CORAÇÃO: O QUE EU AMO FAZER? 
● HABILIDADES: QUAIS TALENTOS E COMPETÊNCIAS NATURAIS EU TENHO? 
● PERSONALIDADE: EM QUE TIPO DE SERVIÇO A MINHA PERSONALIDADE SE 

ENCAIXA MELHOR? 
● EXPERIÊNCIAS:  Quais experiências dolorosas, educacionais e ministeriais eu tive? 

● Sucesso é fazer o que Deus te fez para fazer! 
● DOM ESPIRITUAL: Uma habilidade especial dada pelo Espírito Santo a todo crente em sua 

conversão, para ser usado para ministrar aos outros e, portanto, edificar o Corpo de Cristo. 
● Somente CRENTES têm Dons Espirituais. 
● Todo cristão tem pelo menos UM dom. 
● Ninguém recebe TODOS os dons. 
● Nenhum dom único é dado a TODOS. 
● Você não pode MERECER/TRABALHAR por um dom. 
● O ESPÍRITO SANTO decide que dons eu recebo. 
● Eu tenho que DESENVOLVER os dons que Deus me dá. 
● É um pecado DESPERDIÇAR seus dons. 
● Usar meus dons GLORIFCA a Deus e me AMADURECE. 

● O Propósito dos Dons Espirituais 
● Não para o meu benefício, mas PARA OUTROS. 
● Para produzir MATURIDADE, ESTABILIDADE, e UNIDADE em sua igreja 

● Cuidados acerca dos Dons Espirituais 
● Não confunda dons com talentos naturais. 
● Não confunda dons com o Fruto do Espírito. Gálatas 5:22, 23 

● "Fruto" demonstra minha Maturidade. "Dons" mostram meu Ministério. 
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● Não confunda dons com papéis cristãos. 
● Esteja ciente de esperar que os outras pessoas sirvam da maneira que você faz e tenham 

resultados semelhantes. 
● Não sinta como se o seu dom o fizesse superior aos outros.  1 Coríntios 12:21 
● Perceba que usar seus dons sem amor é inútil!  
● Reconheça que você tem um ministério Primário e um Secundário em sua igreja: 

● Seu ministério primário é aquele para o qual você recebeu um DOM. 
● Seu ministério secundário é aquele para o qual você está sendo NECESSÁRIO, e está 

disponível para exercer. 
● Contexto dos Dons Espirituais 

● O que Deus quer que façamos?  
● Deus quer que obedeçamos todos os Seus mandamentos e façamos a Sua vontade para 

nossas vidas 
● Como Deus quer que façamos a vontade dEle para nossas vidas?  

● Por meio da maneira única como Ele nos criou e nos deu dons.  
● Não podemos escolher quais mandamentos vamos obedecer com base em nossos dons. 

● Onde e quando servimos a Deus em diferentes áreas depende do chamado de Deus em 
nossas vidas.  

● Como descobrir seus dons 
● ESTUDE. Leia livros sobre Dons Espirituais. 
● TESTE. Experimente diferentes áreas de serviço 
● ANALISE. Use a ferramenta do "Inventário dos Dons Espirituais" no Capítulo 3 
● PEÇA RESPOSTAS DE OUTROS. Pergunta a outros quais dons eles veem em você. 
● FAÇA TREINAMENTOS. Aproveite oportunidades de aprender  

● Três maneiras como Deus quer usar seus dons  
● Através de um Ministério em Andamento 
● Através de projetos de curto prazo 
● Através de Situações Espontâneas 
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Capítulo 3, Dons Espirituais existem para Servir 
 

(Peça aos membros do grupo para se revezar e ler alternadamente as porções deste estudo bíblico 
sobre os Dons Espirituais) 

 
Quais são alguns dos Dons Espirituais? A Bíblia não nos prende a restrições rígidas quanto ao número                 
de dons espirituais existentes (ou até mesmo suas definições). As quatro principais listas de dons são                
encontradas em Romanos 12:-8; 1 Cor. 12:1-11, 27-31; e Efésios 4:11-12; e 1 Pedro 4:9-11. Mas há                 
outras passagens que mencionam ou ilustram dons não incluídos nessas listas. Todos os dons são               
dados para ajudar a igreja a cumprir seus propósitos. Então, categorizamos essa lista de dons de                
acordo com os propósitos de Deus. Ao ler esta lista, marque sua impressão inicial sobre você.                
Lembre-se, você pode possuir vários dons. 
 

Dons que Comunicam a Palavra de Deus  
(Tanto para crentes e não crentes) 

 
Pregação ("Profecia")     1 Cor. 14:3 
A habilidade de comunicar publicamente a palavra de Deus de um modo inspirado e convincente para 
não crentes e, ainda, de desafiar e consolar os crentes. A habilidade de declarar a vontade de Deus de 
maneira persuasiva.  
 
Evangelismo     Atos 8:26-40 
A habilidade de comunicar efetivamente as Boas Novas de Jesus Cristo a não crentes,fazendo com que 
eles respondam. A capacidade de sentir oportunidades de compartilhar Cristo e levar as pessoas a 
responder com fé. 
 
Apóstolo     Rom. 15:20 
A habilidade de começar novas igrejas e supervisionar o desenvolvimento das mesmas. 
 

Dons que educam o povo de Deus 
Ensino     Efésios. 4:12-13 
A habilidade de educar o povo de Deus explicando claramente e aplicando a Bíblia de uma maneira que 
os faça aprender. A habilidade de equipar e treinar outros crentes para o ministério. 
 
Encorajamento ("Exortação")     Atos 14:22 
A habilidade de motivar o povo de Deus a aplicar e agir sobre os princípios bíblicos, especialmente 
quando estão desanimados ou vacilando em sua fé. A habilidade de trazer o melhor nos outros e 
desafiá-los a desenvolver seu potencial. 
 
Sabedoria     1 Cor. 2:1, 6-16 
A habilidade de entender a perspectiva de Deus em situações da vida e compartilhar essas percepções 
de uma maneira simples e compreensível. A habilidade de explicar o que fazer e como fazer. 
 
Discernimento     1 João 4:1-6 
A habilidade de distinguir entre o certo e o errado, entre a verdade e o engano, e dar uma avaliação 
imediata baseada na Palavra de Deus. A habilidade de discernir se a fonte de uma experiência é 
Satanás, o “Eu” ou o Espírito de Deus 
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Conhecimento     Daniel 1:17 
A habilidade de descobrir, coletar, analisar e organizar informações que são vitais para os crentes 
individualmente ou para toda a família da igreja. A habilidade de compreender uma grande quantidade 
de informações e fornecê-las quando necessário para uma tomada de decisão eficaz. 

 
 
 

Dons que demonstram o amor de Deus 
 
Serviço      Atos 6:1-7 
A habilidade de reconhecer necessidades não satisfeitas na família da igreja, e tomar a iniciativa de 
prestar assistência prática rapidamente, alegremente e sem necessidade de reconhecimento. 
 
Misericórdia     Lucas 10:30-37 
A habilidade de detectar a dor e simpatizar com aqueles que estão sofrendo na família da igreja. A 
habilidade de fornecer apoio compassivo e alegre para aqueles que experimentam sofrimento, crise ou 
dor. 
 
Hospitalidade     1 Pedro 4:9-10 
A habilidade de fazer com que os outros, especialmente estrangeiros, se sintam calorosamente 
acolhidos, aceitos e confortáveis na família da igreja. A habilidade de coordenar fatores que promovem 
a comunhão. 
 
Pastoreio   1 Pedro 5:2-4 
A habilidade de cuidar das necessidades espirituais de um grupo de crentes e equipá-los para o 
ministério. A habilidade de cultivar um pequeno grupo no crescimento espiritual e assumir a 
responsabilidade pelo seu bem-estar. 
 
Doação     2 Cor. 8:1-7 
A habilidade de contribuir generosamente com recursos materiais e/ou dinheiro além do dízimo de 10%, 
para que o Corpo possa crescer e ser fortalecido. A habilidade de ganhar e administrar dinheiro para 
que possa ser dado para apoiar o ministério dos outros. 

 
 

Dons que celebram a presença de Deus 
 

Dons relativos à Adoração 
Música  Salmos 150 
A habilidade de celebrar a presença de Deus através da música, seja vocal ou instrumental, e liderar a 
família da igreja no culto. 
 
Artes e Ofícios Êxodo 31:3-11 
A habilidade de construir, manter ou embelezar o local de adoração para a glória de Deus. A habilidade 
de expressar adoração através de uma variedade de formas de arte. 
 
 

 
18 



Dons relativos à Oração 
 
Intercessão  Col. 1:9-12 
A habilidade de orar pelas necessidades dos outros membros da família da igreja durante longos 
períodos de tempo regularmente. A habilidade de persistir em oração e não desanimar até que a 
resposta chegue. 
 
Cura   Tiago 5:14-16 
A habilidade de orar com fé especificamente para pessoas que precisam de cura física, emocional ou 
espiritual e ver Deus responder. A habilidade de sentir quando Deus está lhe pedindo para orar esse 
tipo de oração. 
 
Milagres     Marcos 11:23-24 
A habilidade de orar em fé especificamente pela intervenção sobrenatural de Deus em uma situação 
impossível e ver Deus responder. A habilidade de sentir quando Deus está lhe pedindo para orar esse 
tipo de oração. 
 
Orar com o Espírito ("Línguas/Interpretação")     1 Cor. 14:13-15 
A habilidade de orar em uma linguagem entendida somente por Deus ou por alguém que receba o dom 
da interpretação naquele momento. 

 
Este dom causou problemas na igreja de Corinto e Paulo precisou escrever um capítulo inteiro de 
orientações para os irmãos(1 Coríntios 14). O dom de falar em línguas deve ser exercido debaixo da 
orientação das escrituras.  
 

Sem a interpretação, o dom é para edificação pessoal, não para toda a igreja. “Quem fala em língua 
a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja.” 1 Cor 14:4 

 
      O dom de línguas pode trazer confusão para os não crentes. “…Assim, se toda a igreja se reunir e 

todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes não dirão que vocês 
estão loucos?”  1 Cor 14:23 

 
      Pregação (ou Profecia) é um dom mais valioso para o culto do que o dom de falar em línguas “na 

igreja prefiro falar cinco palavras compreensíveis para instruir os outros a falar dez mil palavras em 
língua.”  1 Cor 14:19-20 

 
      “Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de 

paz” 1 Cor 14:32-33  
 

Dons que dão suporte a todos os propósitos acima 
  
Liderança     Hebreus 13:7,17, Romanos 12:8 
A habilidade de esclarecer e comunicar o propósito e a direção ("visão") de um ministério de uma 
maneira que atraia outros a se envolverem. A habilidade de motivar os outros pelo exemplo, a trabalhar 
juntos na realização de um objetivo do ministério. 
   
Administração (“Organização”) 1 Coríntios 14:40 
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A habilidade de reconhecer os dons dos outros e recrutá-los para um ministério. A habilidade de 
organizar e gerenciar pessoas, recursos e tempo para um ministério efetivo. A habilidade de coordenar 
muitos detalhes e executar os planos de liderança. 
 
   
Fé   Romanos 4:18-21 
A habilidade de confiar em Deus para o que não pode ser visto e agir de acordo com a promessa de 
Deus, independentemente do que as circunstâncias indiquem. A disposição de arriscar o fracasso em 
busca de uma visão dada por Deus, esperando que Deus lide com os obstáculos. 
 

Inventário dos Dons Espirituais  
 
Cada afirmação no inventário a seguir tem cinco respostas possíveis. Leia a afirmação e decida em que 
medida a declaração é verdadeira sobre você. Na margem esquerda, coloque o número que melhor se 
adapte à sua resposta. 
 
Este inventário destina-se a ser uma diretriz para ajudá-lo a determinar seu(s) dom(ns) de serviço. 
(Dons de sinais, como línguas, cura e milagres não estão incluídos neste inventário.) 
 
 
  As seguintes afirmações são verdades para mim: 

(1)  Muito pouco  (2)  Pouco   (3)  Mais ou menos   (4)  Muito   (5) Muitíssimo 

 1. Eu tenho apresentado firmemente as verdades de Deus para as pessoas. 

 2. As pessoas são capazes de entender uma passagem da Bíblia quando eu ensino. 
 3. Eu gosto de fazer trabalhos que ajudem os outros em seus ministérios. 
 4. Eu freqüentemente encorajo as pessoas a viverem vidas cristãs. 

 5. 
Eu gosto do desafio de ofertar para satisfazer necessidades financeiras em minha 
igreja e comunidade. 

 6. Eu sou capaz de motivar grupos para metas bíblicas. 

 7. 
Estou consciente das pessoas que estão sofrendo e sei como responder às suas 
necessidades. 

 8. 
Muitas vezes tenho intuições sobre o curso adequado de ação que os outros devem 
tomar. 

 9. 
Às vezes, tenho conhecimento de uma situação ou evento que os outros não 
entendem. 

 10. 
Eu tive a confiança de confiar em Deus em situações específicas, mesmo quando os 
outros viam a situação como sem esperança. 

 11. Eu tenho a habilidade de distinguir entre uma verdade espiritual e um erro. 
 12. Não me importo de trabalhar em segundo plano, se puder ajudar os outros. 

 13. Eu sou capaz de organizar idéias e pessoas para a realização de tarefas. 
 14. Eu gosto de falar sobre Jesus para aqueles que não o conhecem. 

 15. Tenho tido sucesso em supervisionar o crescimento espiritual dos outros. 

 16. 
Eu gosto de oferecer um refúgio para os hóspedes e não me sinto explorado por 
visitantes inesperados. 
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 17. Eu levo os pedidos de oração dos outros a sério e continuo a orar por eles. 
 18. Eu gosto de começar novos ministérios a partir do zero. 
 19. Sinto-me mais próximo de Deus quando estou cantando ou tocando música. 
 20. Expressões criativas parecem vir naturalmente para mim. 

 21. Eu proclamei mensagens oportunas e urgentes da Bíblia. 
 22. Responder a perguntas para esclarecer a verdade é a minha maior alegria. 

 23. Eu gosto de realizar pequenos trabalhos que ajudam a edificar o corpo de Cristo. 

 24. 
Outros cristãos foram estimulados a amar e a fazer boas obras por meu conselho e 
encorajamento. 

 25. Oferto com alegria e liberalmente apoio ao trabalho do Senhor. 

 26. 
Gosto de liderar outras pessoas em direção a metas que resultam em atender às suas 
necessidades. 

 27. 
Trabalhar com pessoas que sofrem problemas físicos, mentais ou emocionais é 
gratificante. 

 28. Eu geralmente sei como aplicar a verdade a circunstâncias específicas. 

 29. Eu tenho a habilidade de descobrir novas verdades por mim mesmo. 

 30. 
Em situações específicas, tive a confiança de que Deus faria o que parecia improvável 
para os outros. 

 31. Eu detectei pessoas enganosas no ensino quando outros não detectaram. 

 32. Eu gosto de ajudar outras pessoas para que elas fiquem livres para outros ministérios. 
 33. Meus planos geralmente resultam no cumprimento do objetivo. 

 34. Eu tive uma parte em levar outros a acreditar em Cristo como seu Salvador. 
 35. Eu faço tudo que posso para evitar que um cristão seja desviado. 

 36. 
Eu tenho um jeitinho de fazer uma pessoa de fora se sentir à vontade em minha casa 
ou na igreja. 

 37. Eu oro pelos outros, reconhecendo que sua eficácia depende disso. 

 38. 
Eu preferiria arriscar começar do zero, do que ter o incômodo de tentar mudar uma 
igreja existente. 

 39. Eu gosto de liderar os outros na música, seja no vocal ou com instrumentos. 

 40. 
Quando assisto a um culto, posso pensar naqueles "extras" que teriam transmitido a 
mensagem com mais força. 

 41. 
Deus me usa para edificar e desafiar os outros, compartilhando corajosamente as 
verdades do trabalho de Deus. 

 42. Eu sou capaz de manter o interesse daqueles a quem eu ensino. 

 43. Eu gosto de encontrar maneiras práticas de ajudar os outros. 

 44. 
Estou preparado para dar conforto, encorajamento e conselho quando as pessoas 
buscam minha ajuda. 

 45. 
Estou sempre pronto para ajudar as pessoas e o trabalho do Senhor através de 
generosas doações. 

 46. 
Eu ajudei com sucesso para que grupos de pessoas trabalhassem em direção aos 
seus objetivos. 
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 47. Eu gosto de ministrar a pessoas que estão doentes, ou desamparadas, reclusas. 

 48. Eu tenho a habilidade de aplicar a verdade de Deus a situações difíceis. 

 49. 
As idéias que possuo e compartilho com outras pessoas trazem mudanças de atitude 
e convicção. 

 50. 
Eu sou capaz de continuar orando e acreditando que Deus irá agir em uma situação 
apesar de evidências contrárias. 

 51. 
Eu consigo discernir entre o bem e o mal no mundo de hoje mesmo quando não está 
claro para os outros. 

 52. 
Eu gosto de aliviar os outros das suas tarefas diárias quando eles têm mais 
responsabilidades do que eles podem suportar. 

 53. 
Eu sou capaz de delegar uma tarefa importante para a pessoa certa no momento 
certo. 

 54. 
Eu sou capaz de compartilhar o evangelho de uma maneira clara e significativa para 
os não-crentes. 

 55. O Senhor me usou para orientar e treinar outros crentes rumo à maturidade espiritual. 

 56. 
Eu tenho a tendência de estar mais preocupado com as necessidades de um hóspede 
do que com as minhas próprias necessidades. 

 57. 
Eu ficaria feliz se alguém me pedisse para ser um parceiro de oração em seu 
ministério. 

 58. Espero estar envolvido em iniciar uma nova igreja algum dia. 

 59. 
As pessoas já me disseram que quando eu lidero o louvor, elas se sentem mais perto 
de Deus. 

 60. 
Eu tenho a maior alegria em criar um ambiente onde as pessoas possam ter um 
encontro com Deus. 
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Insira o valor numérico (1 a 5) para cada uma das suas respostas no inventário ao lado do número 
correspondente no gráfico. Em seguida, adicione para encontrar seu total para esse dom. Pontuações 
de 12 e acima indicam uma força em uma área específica de dons. 

 1.  
 
21.  41. =  ____ Pregação (Profecia) 

 
 
2.  22.  42. 

 
=  ____ 

 
Ensino 

 3.  23.  43. =  ____ Serviço 

 4.  24.  44. =  ____ Exortação (Encorajamento) 

 5.  25.  45. =  ____ Doação 

 6.  26.  46. =  ____ Liderança 

 7.  27.  47. =  ____ Misericórdia 

 8.  28.  48. =  ____ Sabedoria 

 9.  29.  49. =  ____ Conhecimento 

 10.  30.  50. =  ____ Fé 

 11.  31.  51. =  ____ Discernimento 

 12.  32.  52. =  ____ Ajuda 

 13.  33.  53. =  ____ Administração 

 14.  34.  54. =  ____ Evangelismo 

 15.  35.  55. =  ____ Pastoreio  

 16.  36.  56. =  ____ Hospitalidade 

 17.  37.  57. =  ____ Intercessão (oração) 

 18.  38.  58. =  ____ Apóstolo 

 19.  39.  59. =  ____ Música 

 20.  40.  60. =  ____ Artes/Ofícios 
 
Faça uma lista dos seus Dons Espirituais com pontuação igual ou acima de 12: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

5. _________________________________ 

 
 
 

Nota: Faça uma lista dos seus dons espirituais no 
seu Perfil Ministerial no final do Capítulo 5 
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Q. Que Dons Espirituais você tem? 
Q. Você ficou surpreso pelo que descobriu sobre si mesmo? 
 

Capítulo 4, Sirva com suas Paixões, Habilidades e Personalidade 
 

Monitorando as batidas do meu coração 
 Definição de “Coração” 
a.      Sua paixão 
b.      Sua constituição emocional ou disposição 
c.      A força vital ou impulso motor 
  
A Bíblia usa o termo “coração” para representar o centro da sua motivação, desejos e inclinações. 
 “Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração.” Salmos 37:4 
  
Meu Coração Determina… 

● Por que eu digo as coisas que eu digo 
A boca fala do que está cheio o coração.  Mateus 12:34 

● Por que eu sinto as coisas que eu sinto 
A Palavra de Deus…julga os pensamentos e intenções do coração.”  Hebreus 4:12  

● Por que eu ajo da maneira que eu ajo 
      Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23 

  
Por favor circule três ou quatro itens que melhor descrevem as suas paixões 

Eu amo… 
  
Criar um design/Desenvolver          Eu amo fazer algo do nada. Eu gosto de começar algo do zero. 
  
Atuar como pioneiro Eu amo testar novos conceitos. Eu não tenho medo de me arriscar. 
  
Operar/Manter     Eu amo manter alguma coisa que já foi projetada operando de forma eficiente. 
   
Servir/Ajudar     Eu amo ajudar os outros em suas responsabilidades. Eu gosto de ajudar as 

pessoas a serem bem sucedidas. 
 
Adquirir/Possuir             Eu amo comprar, colecionar ou obter coisas. Eu gosto de conseguir a 

melhor qualidade pelo melhor preço. 
  
Agir com excelência    Eu amo ser o melhor e fazer a minha equipe ser a melhor. Eu gosto de 

estabelecer e de atingir o mais alto padrão. 
  
Influenciar Eu amo converter as pessoas ao meu modo de pensar. Eu gosto de moldar as 

atitudes e comportamentos dos outros. 
  
Representar Eu amo estar no palco e receber a atenção dos outros. Eu gosto de estar sob os 

holofotes. 
Fazer melhorias Eu amo melhorar as coisas. Eu gosto de pegar algo que alguém tenha projetado ou 

iniciado e melhorá-lo. 
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Fazer reparos Eu amo consertar o que está quebrado ou mudar o que está desatualizado. 
  
Liderar/Estar no comando Eu amo liderar o caminho e supervisionar. Eu gosto de determinar 

como as coisas devem ser feitas. 
  
Perseverar Eu amo levar as coisas até a sua conclusão. Eu gosto de persistir em algo até que 

esteja terminado. 
  
Seguir as regras Eu amo operar mediante políticas e procedimentos. Eu gosto de satisfazer as 

expectativas de uma organização ou de um chefe. 
  
Superar Eu amo lutar pelo que é certo e me opor ao que está errado. Eu sinto prazer em 

superar as injustiças. 
 
Você deve ser capaz de justificar a sua escolha com exemplos de suas realizações.  
 
Exemplo: Sinto que a motivação básica que Deus colocou no meu coração é “Adquirir / Possuir:” Minha 
história demonstra isso porque: 
 

● Eu comprei o meu primeiro carro com a idade de 16 anos. 
● Eu fiz uma coleção de selos raros. 
● Eu construí uma poupança significativa. 
● Eu adquiri opções em três propriedades. 

 
Sinto que a motivação básica que Deus coloca no meu coração é: 
 
 
 
 
 
Minha história demonstra isso porque:  
 
 
 
 
 
1.  As pessoas a quem eu mais gostaria de ajudar são: 
 

    _____ Bebês  
_____ Crianças  
_____ Jovens  
_____ Mães adolescentes   
_____ Mães solteiras  
_____ Universitários 
_____ Divorciados 
_____ Viúvos 
_____ Solteiros 

_____Refugiados . 
_____Pais  
_____Pais com o ninho vazio 
_____ Sem teto 
_____Desempregados 
_____Terceira idade
_____Portadores de Necessidades 
especiais  
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_____Mulheres com carreiras
 
_____Recém casados  

_____Presidiários
_____Pobres  
_____Hospitalizados 
_____ Outras culturas 

              _____Outros (especificar): _________________________ 
 
 

2.  As causas que despertam o meu interesse mais forte são: 
_____Meio Ambiente  
_____Cuidado infantil
_____Homosexualidade 
_____Discipulado
_____AIDS  
_____Política 
_____Violência  
_____Injustiça  
_____Racismo
_____Educação
_____Vícios  
_____Internacional 

            _____Economia 

 _____ Alcançando os perdidos
_____Tecnologia  
_____ Assistência médica
_____ Pobreza  
_____ Família 
_____ Aborto  
_____ Fome
_____ Alfabetização  
_____ Igreja  
_____ Missões  
_____ Saúde física 
_____ Militarismo  
 

_____Outros  (especificar)  __________________________ 
 
3. As áreas nas quais eu acredito que posso dar uma contribuição mais significativa são: 
 
 
 
 
Conclusão 
Fazer uma declaração de sua paixão ou de qual é o seu coração pelo ministério não é tão fácil para 
todos. À medida que você pensar, orar e ganhar mais experiência no ministério, seu coração para o 
ministério se tornará gradualmente mais evidente. 

 
 

 

Nota: Faça uma lista das suas motivações no seu 
Perfil Ministerial no final do Capítulo 5 

 
 
 

Aplicando minhas habilidades 
  
“Há diferentes formas de atuação” 1 Coríntios 12:6 
  
“…e (Deus) o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística” 

Êxodo 31:3 
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Uma das desculpas mais comuns que as pessoas dão para não se envolverem no ministério é "eu 
simplesmente não tenho habilidades para oferecer". Nada poderia estar mais longe da verdade. A chave 
é combinar suas habilidades com o ministério certo! 
  
Cinco declarações Verdadeiras ou Falsas sobre habilidades (Habilidades e talentos) 
  
1. V ou F  As pessoas não nascem com habilidades. Todas as habilidades devem ser aprendidas pela 

experiência.  
                Isso simplesmente não é verdade. Há uma série de habilidades que parecem ser inatas, ou 

são desenvolvidas muito cedo na infância. Quando as pessoas dizem: "Ele parece ter um 
talento natural para isso", provavelmente é verdade! 

  
2. V ou F Essas habilidades que devem ser aprendidas são aprendidas principalmente na sala de aula. 

Na verdade, algumas de suas habilidades mais básicas foram aprendidas em casa, “na rua” 
ou em algum outro lugar fora da sala de aula. 

  
3. V ou F Se você tem certas habilidades, você estará bem ciente de que você as possui.  
                De novo, isso não é verdade. Você provavelmente está usando um número de talentos ou 

habilidades que você nem conhece! Você precisa de algum processo de identificação de 
habilidades. 

  
4. V ou F Habilidades que eu uso no trabalho só são utilizáveis nesse ambiente. Eu não poderia usá-los 

no ministério.  
                Espero que, até o final desta aula, você veja a falácia dessa ideia. Seja criativo! 
  
5. V ou F A maioria das pessoas só tem algumas poucas habilidades.  
                A verdade é que muitos estudos nacionais provaram que a pessoa média possui de 

quinhentas a setecentas habilidades! 
 

Como descobrir suas habilidades motivadas 
 
Observe a lista abaixo, associada à certas especialidades. Tire um minuto e circule as habilidades que 
você sente que tem... 
 

Habilidades Especializadas 
  
Entretenimento Representar, atuar, dançar, falar em público, fazer truques de mágica. 
 
Recrutamento Reunir e motivar pessoas a se envolverem. 
 
Entrevista Descobrir como os outros realmente são.  
 
Pesquisa Ler e reunir informações/coletar dados. 
 
Habilidade Artística Conceituar, imaginar, desenhar, pintar, fotografar ou fazer renderizações. 
 
Habilidade Gráfica Projetar, desenvolver, criar exibições visuais ou banners. 
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Avaliação Analisar dados e chegar a conclusões. 
 
Planejamento Criar estratégias, planejar e organizar programas e eventos. 
 
Aconselhamento Escutar, encorajar e guiar com sensibilidade. 
 
Ensino Explicar, treinar, demonstrar ou tutorar. 
 
Escrita Escrever artigos, cartas ou livros. 
 
Edição Revisar textos e sugerir melhorias para a escrita. 
 
Promoção Divulgar e promover eventos e atividades. 
 
Reparação Consertar, restaurar, manter.  
 
Habilidade de Alimentar   Fazer refeições para grupos pequenos e grandes. 
 
Recordação Lembrar e recordar de nomes e fatos. 
 
Habilidade de angariar recursos Buscar e encontrar os materiais e recursos necessários com menor 

custo. 
 
Contabilidade Trabalhar com números, dados ou dinheiro.  
 
Hospitalidade Transmitir calor humano, desenvolver relacionamento ou fazer com que os 

outros se sintam à vontade. 
 
Composição Escrever música ou letra.  
 
Paisagismo Fazer jardinagem e trabalhar com plantas. 
 
Decoração Embelezar um espaço para um evento especial. 
 
Habilidade mecânica Operar equipamentos, ferramentas ou maquinários.  
 
Relações Públicas Lidar com reclamações e clientes insatisfeitos com cuidado e cortesia. 
 
Classicação Sistematizar e arquivar livros, dados, registros e materiais para que eles 

possam ser acessados facilmente. 
 
Gerenciamento Supervisionar pessoas para realizarem tarefas ou eventos e coordenar os 

detalhes envolvidos. 
 

Nota: Faça uma lista das habilidades especializadas no 
seu Perfil Ministerial no final do Capítulo 5 
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Identificando Minha Personalidade 
 
No ministério, dois fatores da sua personalidade irão influenciar de maneira especial, em termos de 
como você funciona ministerialmente. Estes dois fatores são: 
 

1.  Como você é motivado?  (Na base de tarefas ou por meio de pessoas) 
 

2.  Como você se organiza?  (Não- estruturado ou estruturado) 
 
Como você é motivado?  
 
Se você for movido por tarefas: 

● O conteúdo principal do seu ministério deve ser ligado à realização de tarefas que sirvam as 
pessoas. 

● Seu foco principal deve ser a realização de tarefas. 
 

 
Se você for movido por pessoas: 

● O conteúdo principal de seu ministério deve estar mais envolvido com a interação direta de 
pessoas. 

● Seu foco principal deve estar em questões ligadas à relacionamento. 
 
 
Ambos estilos de personalidade (movido por tarefas ou por pessoas) valorizam o desenvolvimento de 
relacionamentos e a conquista de objetivos, mas cada um possui um modo primário e um modo 
secundário de atingir esses alvos. 
 
Como você se organiza? 
 
Se você for Não estruturado: 

● Sua posição no ministério deve ser genericamente descrita. 
● Suas relações com os outros devem ser espontâneas. 

 
Se você for Estruturado: 

● Sua posição no ministério deve ser claramente definida. 
● Seu relacionamento com os outros deve ser consistente. 
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“Como eu sou motivado” 
Ferramenta de avaliação 

 
 
Circule o número que ilustra o quão próximo você está de uma das respostas (a da esquerda ou da 
direita). 
 
1.  Eu me sinto mais confortável… 

fazendo coisas para as pessoas 1 2 3 4 5   estando com as pessoas 
 
2.  Quando faço uma tarefa, eu tenho tendência a… 

focar no objetivo   1 2 3 4 5   focar nos relacionamentos 
 
3.  Eu fico mais empolgado… 

avançando por uma causa   1 2 3 4 5    criando comunidade 
 
4.  Eu sinto que realizei alguma coisa quando… 

terminei um serviço   1 2 3 4 5   construí um relacionamento 
 
5.  É mais importante começar uma reunião… 

no horário   1 2 3 4 5   quando todos chegarem 
 
6.  Eu estou mais preocupado em… 

cumprir um prazo   1 2 3 4 5   manter uma equipe 
 
7.  Eu valorizo muito… 

Ação   1 2 3 4 5   Comunicação 
 

PONTUAÇÃO TOTAL = ______________ 
 
 
Adaptado de Network, Bugbee et.al., página 118 
 
Pontuação Total: 
20 ou menos indica um estilo de personalidade movido por tarefas. 
21 ou mais indica um estilo de personalidade movido por pessoas. 
 
 
Quanto menor a pontuação, mais orientada para a tarefa, e quanto maior a pontuação, mais orientada 
para as pessoas. 
 
Não há pontuação errada!!! 
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“Como eu me organizo” 
Ferramenta de avaliação  

 
Circule o número que ilustra o quão próximo você está de uma das respostas (a da esquerda ou da 
direita). 
 
1.  Quando eu estou de férias eu prefiro… 

ser espontâneo  1 2 3 4 5   seguir um roteiro 
 
2.  Eu prefiro definir regras que sejam… 

Gerais  1 2 3 4 5   Específicas 
 
3.  Eu prefiro… 

deixar minhas opções em aberto   1 2 3 4 5   definir as coisas de imediato 
 
4.  Eu prefiro projetos que tenham… 

Variedade   1 2 3 4 5   rotina 
 
5.  Eu gosto de… 

improvisar   1 2 3 4 5   seguir um plano 
 
 
6.  Eu acho a rotina… 

Chata   1 2 3 4 5   Agradável 
 
7.  A melhor forma como eu realizo tarefas é… 

resolvendo o que vai surgindo   1 2 3 4 5   seguindo um planejamento 
 

PONTUAÇÃO TOTAL = _______ 
 
Adaptado de Network, Bugbee et.al., página 117 
 
Pontuação Total: 
20 ou menos indica um estilo de personalidade Não-estruturado. 
21 ou mais indica um estilo de personalidade Estruturado. 
 
Novamente, não existe pontuação errada!! 
 
A partir dessas pesquisas, você deve ser capaz de identificar qual estilo se encaixa melhor a 
você: 
 
________ Tarefa/Não-estruturado ________ Tarefa/Estruturado 
 
________ Pessoas/Não-estruturado ________ Pessoas/Estruturado 
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Se você é Tarefa/Não-estruturado, você deve considerar uma posição de ministério que precisa que 
você cumpra uma ampla variedade de responsabilidades. 
 
Se você é Tarefa/Estruturado, você deve considerar uma posição ministerial que lhe permita saber 
claramente quais são os objetivos e como a tarefa deve ser cumprida. 
 
Se você é Pessoas/Não-estruturado, você deve considerar uma posição de ministério que lhe dá a 
liberdade de responder às pessoas espontaneamente. 
 
Se você é Pessoas/Estruturado, você deve considerar uma posição de ministério que lhe permitirá 
interagir com pessoas em um ambiente mais estável ou definido. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Faça uma lista das suas avaliações de 
personalidade no seu Perfil Ministerial no final do 

Capítulo 5 

 
 
 
 
“Sirva com suas Paixões, Habilidades e Personalidade” Sumário 

● Descobrindo minha Paixão 
o Coisas que eu amo fazer 
o Minhas realizações no passado demonstram as áreas de minha paixão 
o Pessoas a quem eu gosto de ajudar 
o Causas que me tocam de maneira muito forte 

● Aplicando minhas habilidades 
o A verdade sobre minhas habilidades 

▪ Muitas habilidades são inatas e não aprendidas pela experiência 
▪ Muitas habilidades são aprendidas fora da sala de aula 
▪ Eu tenho habilidades das quais eu posso não estar ciente 
▪ Eu posso usar minhas habilidades de trabalho no ministério 
▪ Tenho centenas de habilidades 

o Descobrindo minhas habilidades especializadas 
● Identificando minha personalidade 

o Como eu sou motivado? 
▪ Realização de tarefas 
▪ Interação com pessoas 

o Como eu me organizo? 
▪ Não estruturado 
▪ Estruturado 
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Capítulo 5, Encontre o seu Lugar no Serviço da Igreja 
 

Experiência 
Se você é como a maioria das pessoas, você nunca teve tempo para resolver e identificar as coisas nas 
quais você é bom e motivado para realizar. Como resultado, é improvável que você use esses talentos 
da maneira mais completa ou eficaz possível. A chave para entender seu batimento cardíaco é olhar 
para suas realizações passadas. 
    
 Liste e descreva suas realizações desde a infância. Alguns exemplos são: 
"Eu montei peças de teatro para as crianças do bairro com fantasias, adereços, etc. Nós transformamos 
o galpão atrás de nossa casa em um país das fadas com efeitos de iluminação, decorações e 
princesas." 
  
“Eu comecei um estande de suco na 4ª série e expandi para três estandes diferentes. Foi divertido e 
ganhei dinheiro! ” 
  
"Eu tinha um emprego como assistente de impressão e desenvolvi um método de corte de rótulos que 
era mais rápido e preciso." 
  
"Eu concorri para presidente de classe e ganhei quando estava na escola." 
  
“Eu sempre gostei de construir coisas. Antes de me casar, reconstruí completamente o pequeno 
apartamento em que estava morando. 
  
"Conduzi com sucesso marchas de protesto contra os resíduos tóxicos em minha cidade natal e obtive 
cobertura de TV local". 
  
"Eu defini uma meta para ler quinze livros durante o verão e eu fiz." 
 
O que incluir: 

● Realizações em casa, escola, trabalho, etc. 
● Coisas que você gostava de fazer. 
● Coisas que você acredita que fazia bem. 

o Dê detalhes específicos sobre o que você fez. 
o Esqueça o que outras pessoas pensam sobre isso. 
o Lembre-se, você está lembrando de coisas que gostava de fazer e fazia bem (realizações), e 

não apenas experiências agradáveis. 
▪ Exemplo ruim: tive ótimas férias no Canadá 
▪ Bom exemplo: tirei algumas fotos incríveis durante minhas férias 

o Você não precisa cobrir todos os anos da sua vida. Apenas se concentre no que você acha 
que são os destaques das coisas que você fez. 
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Ficha de Experiência 

 
 
Em que você tem se destacado em seu passado e presente: 
Em casa 
 
 
No seu bairro (funções sociais e de serviço) 
 
 
No seu local de trabalho (habilidades, responsabilidades, liderança ou funções da 
equipe) 
 
 
 
 
Na Igreja 
 
 
 
Na comunidade 
 
 
 
Em viagens realizadas (viagens missionárias de curta duração, acampamentos, 
etc.) 
 
 
 
 
 
Através de Interesses Especiais (Hobbies, Grupos Sociais e de Serviços, Lazer) 
 
 
 

Nota: Faça uma lista das experiências no seu Perfil 
Ministerial no final deste Capítulo. 
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O que eu devo fazer a partir de agora? 
 

1. Compromete-se a usar os dons e habilidades que Deus lhe deu para Sua glória! 
2. Transfira os resultados das diferentes auto-avaliações para o seu Formulário de Perfil Ministerial 
3. Saiba de oportunidades ministeriais a partir de outras pessoas 
4. Ouça os anúncios sobre oportunidades de servir durante o culto. 
5. Encontre sua alegria de servir e sirva aos outros para se tornar mais parecido com Jesus 

 
“Encontre o seu Lugar no Serviço da Igreja” Sumário 

● Em que eu tenho me destacado no passado e no presente 
o Em casa 
o Em minha vizinhança (funções sociais) 
o No meu local de trabalho (Habilidades, responsabilidades, liderança ou funções de 

equipe)  
o Na minha igreja 
o Na comunidade 
o Em viagens realizadas (viagens missionárias de curta duração, acampamentos, etc.) 
o Através de Interesses Especiais (Hobbies, Grupos Sociais e de Serviços, Lazer) 

● O que eu devo fazer a partir de agora? 
o Compromete-se a usar os dons e habilidades que Deus lhe deu para Sua glória! 
o Saiba de oportunidades ministeriais a partir de outras pessoas  
o Ouça os anúncios sobre oportunidades de servir durante o culto 
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Perfil Ministerial 
 
No ministério, descobrir seus dons espirituais, sua paixão pelo ministério e sua personalidade única, 
ajudará a identificar o ministério que Deus tem para você. 
 
 
Dons Espirituais (do inventário dos Dons Espirituais) 
 
1. _____________________________________ 
 
2. _____________________________________ 
 
3. _____________________________________ 
 
Eu creio que possuo esses dons porque:  
  
1.  
 
 
 
2.  
 
 
 
3.  
 
 
 
Coração (Pelo quê eu tenho paixão? Monitorando seu batimento cardíaco) 
1.  As pessoas a quem eu mais gostaria de ajudar são: 
 
 
 
2.  Os assuntos das causas que sinto fortemente são: 
 
 
 
3. Onde eu acho que posso fazer a contribuição mais significativa é:  
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Habilidades  
1.  Minhas habilidades especiais incluem (inventário de habilidades)  
 
 
 
 
 
 
 
Personalidade  
Como eu me vejo (da ferramenta de avaliação “Como me organizo”):  
 
_____ Tarefas/Não estruturado 
_____ Tarefas/Estruturado 
 
_____ Pessoas/Não estruturado 
_____ Pessoas/Estruturado 
 
Experiência (Estas são algumas das boas experiências do meu passado que eu gostaria de fazer pela 
igreja)  
 
Ministério/Trabalho/Responsabilidade, Onde? Anos de experiência? 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3.  
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Capítulo 6, Sirva por meio da contribuição 
 

Mordomia 
Mordomia significa administrar bem o que Deus deu a você. 
 
1. Quais são algumas das áreas que Deus espera que você administre bem? 

a. Provérbios 3:9-10  
9 Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas 
plantações;10 os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. 
 

 
b. Romanos 12:6 

     Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, 
use-o na proporção da sua fé. 

 
 

c. 1 Coríntios 6:19-20 
      19Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que 

lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? 20Vocês foram comprados por alto 
preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 

 
d. Efésios 5:15-16  

     (“cada oportunidade também é traduzido como “tempo”) 
          15Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem; que não seja como insensatos, mas como 

sábios,16aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. 
 
2. Qual deve ser a maior prioridade da sua vida? Mateus 6:33 
      Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão 

acrescentadas. 
 
3. Qual deve ser uma prioridade maior do que o seu ministério? 1 Timóteo 3:4-5 
4Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. 
5(Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus)? 
 
 
4. Qual a importância do seu trabalho?  

a. 1 Coríntios 10:31 
…façam tudo para a glória de Deus. 
 
Trabalhe como se Deus fosse o seu patrão (e Ele é) 
 

b. 2 Tessalonicenses 3:7-9 
7Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente 
quando estivemos entre vocês, 8nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, 
trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês, 9não 
por que não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por 
vocês. 
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5. Numere suas prioridades existentes abaixo. 
 

Prioridades de 
Deus 

Área da vida 
Prioridades 
Existentes 

1 Deus  
2 Família  
3 Ministério  
4 Trabalho  
5 Outra  

 
6. Depois de comparar as prioridades de Deus com as suas, quais mudanças na sua agenda você 

precisa fazer? 
 
Avalie periodicamente suas prioridades e faça os ajustes necessários. Se você não administrar as suas 
prioridades, elas vão administrar você. 
 
7. Por que é tão importante se submeter a Deus na área do dinheiro? 1 Timóteo 6:10  
Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, 
desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. 
 
 
8. Qual princípio sobre contribuição você lê em Marcos 12:41-44? 

41Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, e observava a multidão 
colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. 42Então, 
uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. 
43Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: "Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na 
caixa de ofertas mais do que todos os outros. 44Todos deram do que lhes sobrava; mas ela, da sua 
pobreza, deu tudo o que possuía para viver". 
 
 

Ofertar sacrificialmente é mais importante do que o valor que você está dando 
 

Ofertar revela sua maturidade espiritual 
Todavia, assim como vocês se destacam em tudo...destaquem-se também neste privilégio de 
contribuir. 2 Coríntios 8:7 
 
Ofertar é uma parte importante de como você CRESCE ESPIRITUALMENTE. Ensinar sobre ofertar era 
importante para Jesus; um em cada seis versículos de Mateus, Marcos e Lucas e 13 de 38 parábolas 
falam sobre dinheiro e sobre a administração de nossas posses. 
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Deus não precisa do seu dinheiro. Ele criou e é dono de TUDO e você é apenas um ADMINISTRADOR 
dos recursos dEle.  
 
Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Salmos 24:1 
 
‘Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco; eu o porei sobre o muito. Venha e participe da 

alegria do seu senhor!’ Mateus 25:20-21 
 
Deus quer que você se entregue a Ele. Ofertar o seu dinheiro é uma forma de saber que você está 
crescendo espiritualmente 
 
Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão 

acrescentadas. Mateus 6:33 
 
Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e 

agradável a Deus; este é o culto racional de vocês. Romanos 12:1 
 
Por que Deus quer que você oferte 

● OFERTAR O TORNA MAIS PARECIDO COM DEUS 
Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito…  João 3:16 
 

● OFERTAR TRAZ VOCÊ PARA MAIS PERTO DE DEUS 
Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:21 
 

● OFERTAR  É O ATÍDOTO CONTRA O MATERIALISMO 
Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança 
na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. 
Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. 
Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de 
vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. 1 Timóteo 6:17-19 
 

● OFERTAR  FORTALECE A SUA FÉ 
“Dêem, e lhes será dado...Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês". 
Lucas 6:38 
 

● OFERTAR  É UM INVESTIMENTO PARA A ETERNIDADE 
...sejam generosos e prontos para repartir.Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, 
um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. 
1 Timóteo 6:18-19  
 

● OFERTAR ABENÇOA VOCÊ EM RETORNO 
Quem é generoso será abençoado… Provérbios 22:9 
 
O generoso prosperará; quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11:25 
 

● OFERTAR  FAZ VOCÊ FELIZ 
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(Jesus) Há maior felicidade em dar do que em receber". Atos 20:35 
 
Como você deve ofertar? 

● OFERTE COM DISPOSIÇÃO 
Porque, se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que 
não tem. 2 Coríntios 8:12 
 
Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, ou por necessidade…  
2 Coríntios 9:7 
 

● OFERTE COM ALEGRIA 
...porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7 
 

● OFERTE SACRIFICIALMENTE 
...Porque, segundo o seu poder (o que eu mesmo testifico) e ainda acima do seu poder, deram 
voluntariamente. Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste 
serviço, que se fazia para com os santos.2 Coríntios 8:3-4 
 

● OFERTE SISTEMATICAMENTE 
Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da 
Galácia. No primeiro dia da semana cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a 
sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. 1 Coríntios 16:1-2 
 

● OFERTE GENEROSAMENTE 
E digo isto: Que o que semeia pouco, pouco também ceifará; e o que semeia em abundância, em 
abundância ceifará. 2 Coríntios 9:6 
 
Quanto você deve ofertar? 
Dízimo significa dar 10% de sua renda e foi instituído por Deus no Antigo Testamento. Agora 
entendemos que Deus quer 100% de quem somos e o que temos para que ele possa nos capacitar e 
nos abençoar. Portanto, 10% também é um bom ponto de partida para dar nos tempos do Novo 
Testamento. Ao compreender a bondade e a graça de Deus, você será capaz de dar a quantia certa 
com a atitude correta. 
 
O que você deve ofertar? 
A primeira parte do que você ganha, não as sobras. 
Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos; Provérbios 3:9 
 
Você sempre gasta dinheiro com o que é mais importante para você primeiro. Dar de suas sobras não é 
uma ação de fé, mas de medo. 
 
Onde você deve ofertar? 

● No lugar onde você frequenta para adorar 
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro (Templo)...Malaquias 3:10 
 
É claro que devemos dar para outras organizações que trabalham para boas causas, mas essas coisas 
estão além do dízimo. O dízimo é algo que é especificamente dado para a igreja local.  
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Quando você deve ofertar? 
● Oferte regularmente 
● É uma boa ideia ofertar durante os cultos aos domingos 

 
No primeiro dia da semana cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua 

prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. 1 Coríntios 16:2 (LB) 
 

● Ofertar pode ser parte da sua experiência de adoração todo domingo de manhã! 
 

A CHAVE PARA OFERTAR 
“MAS ENTREGARAM-SE PRIMEIRAMENTE A SI MESMOS 

AO SENHOR" 
2 Coríntios 8:5 

 
Com base no que Deus ensinou sobre ofertar, decida quanto você quer dar e comece a ofertar! 

“Sirva por meio da contribuição” Sumário 
● Mordomia 

● Áreas que Deus espera que eu administre bem 
● Riquezas 
● Dons Espirituais 
● Meu corpo 
● Minhas oportunidades 

● A prioridade da minha vida é o reino de Deus e a sua justiça 
● Minha família é uma prioridade maior do que o meu ministério? 
● Trabalhe como de Deus fosse o seu chefe (e Ele é) 
● Eu me esforço para manter estas prioridades 

● Deus 
● Família 
● Ministério 
● Trabalho 
● Outras 

● Eu vou avaliar periodicamente as minhas prioridades e fazer os ajustes necessários 
● Eu preciso me submeter a Deus na área do dinheiro 
● Ofertar sacrificialmente é mais importante do que o valor que você está dando 

● Ofertar revela a sua maturidade espiritual 
● Deus quer que você se entregue a Ele 
● Ofertar o seu dinheiro é uma forma de saber que você está crescendo espiritualmente 
● Por que Deus quer que você oferte 

● OFERTAR O TORNA MAIS PARECIDO COM DEUS 
● OFERTAR TRAZ VOCÊ PARA MAIS PERTO DE DEUS 
● OFERTAR  É O ATÍDOTO CONTRA O MATERIALISMO 
● OFERTAR  FORTALECE A SUA FÉ 
● OFERTAR  É UM INVESTIMENTO PARA A ETERNIDADE 
● OFERTAR  ABENÇOA VOCÊ EM RETORNO 
● OFERTAR  FAZ VOCÊ FELIZ 

● Como você deve ofertar? 
● OFERTE COM DISPOSIÇÃO 
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● OFERTE COM ALEGRIA 
● OFERTE SACRIFICIALMENTE 
● OFERTE SISTEMATICAMENTE 
● OFERTE GENEROSAMENTE 

● Quanto você deve ofertar? 
● O dízimo (dar 10%) de sua renda foi instituído por Deus no Antigo Testamento 
● Deus quer 100% de quem somos e o que temos 
● 10% é um bom ponto de partida para dar nos tempos do Novo Testamento 
● Ao compreender a bondade e a graça de Deus, você será capaz de dar a quantia certa com a 

atitude correta. 
● O que você deve ofertar? A primeira parte do que você ganha 

● Onde você deve ofertar? 
● No lugar onde você frequenta para adorar 
● Ofertar para outras causas deve estar além do dízimo 

● Quando você deve ofertar? Regularmente 

44 


