ESTUDO 14
CHAMADOS PARA SERVIR
TEXTO: Efésios 2:10
QUEBRA-GELO:
Em uma família, por mais que existam características em comum, cada membro tem suas
particularidades. Compartilhe com o grupo fatos diferentes ou engraçados a respeito da sua
família. Algum membro tem alguma habilidade bem diferente? Alguém da sua casa tem o
gosto bem estranho quanto o assunto é comida?
INTRODUÇÃO:
• Alguma vez você já pensou sobre a sua existência? Por que você nasceu? O que você
está fazendo neste mundo? O que vai acontecer depois da sua morte? Por que tantas
pessoas novas e velhas já morreram e você permanece vivo?
• São perguntas que as vezes nos fazem pensar. Mas a Palavra de Deus nos ensina e
nos ajuda a fazermos de nossa vida, algo marcante e maravilhoso de ser vivido.
• O apóstolo Paulo nos diz em Efésios 2:10 – “Porque somos criação de Deus realizada
em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para
que nós as praticássemos.”
1. VOCÊ FOI CRIADO DE MANEIRA ÚNICA
• “Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras”
• A palavra “criação” vem de um termo grego que também é traduzido por “manufatura”.
Mesma raiz da palavra “poema”.
• Isso significa que somos uma obra de arte feita manualmente por Deus.
• Você não é um produto de linha de montagem, em série, feito sem nenhum cuidado
especial. Você é uma obra-prima original, exclusiva e criada sobre medida.
• A compreensão disso é extremamente importante, pois retrata a exclusividade e a
riqueza de detalhes com que Deus nos criou. Sejam características físicas como a cor
da sua pele, seu cabelo, a íris dos seus olhos, sua impressão digital, sejam com
características da sua personalidade.
• Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualificação especial. Alguns animais
correm, outros saltam, alguns nadam, outros escavam e alguns voam. Cada um tem um
papel a desempenhar conforme foi moldado por Deus.
• O mesmo ocorre com os humanos. Cada um de nós foi “formado” com exclusividade
para realização de determinadas tarefas.
• Antes de projetarem algum produto os designers vão pensar em questões como: “Para
que propósito este propósito está sendo criado? Como será utilizado?” A função
pretendida determinará o formato do produto.
• Antes de Deus nos formar, Ele decidiu o papel que papel desempenharíamos no mundo
e nos moldou com características essenciais ao cumprimento dessa tarefa.
• Em qual assunto ou situação você normalmente é lembrado por fazer bem? Qual você
acredita ser o seu propósito?
2. VOCÊ CARREGA O DNA DE JESUS
• “Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras”
• Veja que o texto diz que a nossa criação foi realizada em Cristo Jesus, isso quer dizer
que você foi criado à imagem e semelhança do Senhor e carrega o DNA divino.
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Se queremos compreender o propósito pelo qual fomos criados, devemos olhar para
Jesus e aprender com seu modelo.
Jesus, sendo Deus, se fez homem e veio ao mundo em forma de servo.
Ele poderia ter vindo de maneira gloriosa, mas escolheu nascer em um estábulo.
Ele poderia ter escolhido um casal da alta sociedade para serem seus pais, mas
escolheu uma família de carpinteiros.
Ele poderia ter se cercado de pessoas para servi-Lo, mas escolheu formar discípulos e
se colocou em posição de servir aos seus (Mateus 20.28).
Não importava o local que ele estivesse, nem com quem, nem a situação em que estava,
sua atitude era sempre SERVIR (João 13:12-14).
Dessa forma, como aqueles que carregam o DNA de Jesus, devemos ter o serviço como
um estilo de vida. Seja no ambiente de casa, do trabalho, entre amigos ou na igreja,
devemos nos portar como servos, que não buscam seus próprios interesses, mas os
dos outros.
Este ensinamento vai na contramão do individualismo que o mundo prega, mas remete
àqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus.
Avalie o seu dia a dia e responda com sinceridade: você tem uma mentalidade mais
voltada para servir ou para ser servido? Na Igreja seu pensamento é apenas de receber
ou você procura oportunidades para servir?

3. VOCÊ FOI CRIADO PARA SERVIR A DEUS
• “Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras”
• A fé e o serviço andam juntos (Tiago 2.17).
• Se somos de fato discípulos, essa deve ser uma marca em nossas vidas. Não podemos
viver a fé cristã apenas para receber, apenas como clientes. O serviço está no DNA de
uma igreja madura.
• Não fomos criados para consumir recursos – comer, respirar e ocupar espaço. Deus nos
criou para que a nossa vida fizesse diferença.
• Apesar de muitos livros de sucesso oferecerem conselhos sobre como extrair o máximo
da vida, não foi para isso que Deus nos fez.
• Fomos criados para acrescentar algo a este mundo, não apenas usufruir. Deus quer que
você retribua com algo.
• Sempre que você serve alguém, de alguma forma, está na verdade servindo a Deus e
cumprindo um de seus importantes propósitos (veja Mateus 25.34-45 e Colossenses
3.23).
• Para o cristão, servir não é uma opção, tampouco algo a ser encaixado em nossa
agenda quando há tempo disponível.
• Servir é a essência da vida cristã. Jesus ensinou que a maturidade espiritual jamais será
um fim em si mesma.
• Crescemos para doar. Seguir aprendendo e recebendo mais e mais não é o suficiente.
• Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que acreditamos
afirmar.
• Independente da sua idade, formação, emprego, carreira você é chamado para ser um
cristão servindo em tempo integral.
• Infelizmente na maior parte do tempo estamos mais interessados em ser servidos do
que em servir. Dizemos: “Estou procurando uma igreja que atenda as minhas
necessidades e me abençoe”. Em vez de: “Estou procurando uma igreja em que eu
possa servir e ser uma benção”.
• Só estamos plenamente quando estamos servindo e ajudando outros. Jesus disse: “Se
você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põe de
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lado a sua vida por minha causa e por causa da Boa Nova é que saberão realmente o
que significa viver” (Mc 8:35).
Você está envolvido em alguma área de serviço na Igreja? Se não, o que tem te
impedido de servir?

CONCLUSÃO
• Deus nos criou, salvou, chamou e comissionou para vivermos para Ele, por Ele e por
meio Dele.
• Se você não está servindo, está apenas existindo, uma vez que sua vida foi feita para a
glória de Deus.
• “Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se
ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e
agradável a ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus.”
Romanos 12.1 (NTLH)

AVISO IMPORTANTE
• Estamos mais uma vez impedidos por Decreto Estadual de realizarmos nossos cultos
presenciais, mas as células NÃO! Vão continuar suas atividades, estaremos nos
reunindo de casa em casa. E eu peço que você não desanime, não cesse de orar,
incentive outros e buscar cada vez mais o Senhor.
• Transmitiremos nossos cultos pelo canal da Igreja no Youtube. Mais do que nunca
precisamos estar unidos.
• Se você quer entregar seu dízimo, oferta ou primícia, poderá fazê-lo na própria sede da
igreja (nos horários da tarde e noite), por transferência bancária, por PIX, com cartão:
débito ou crédito (os dados estão abaixo).
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