
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
VOCÊ FOI MOLDADO PARA SERVIR A DEUS 
 
Dia 30 | Formado para servir a Deus  
 
 

PALAVRA 
 

Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos              
nós. 1 Coríntios 12:6 (NVT) 

 
Os dons vindos de Deus para cada um de nós não são apenas uma parte significativa                
de nossa identidade, mas também os instrumentos fornecidos por ele, para o            
cumprimento de nossos propósitos e ministérios (Ef 4.11-13). As diferentes habilidades           
que os cristãos possuem têm como finalidade suprir as necessidades da própria igreja             
(Ef 4.15-16). Deus oferece a todos nós algum talento, e não existe motivo para a               
vanglória sobre algo que foi graciosamente concedido por ele, e também não podemos             
cogitar que não temos nada de bom para oferecer à igreja (Fl 2.3). Desse modo, assim                
como todas as necessidades importam, todos os dons são úteis e necessários.  
 
Para memorizar, escreva o versículo em um papel, grifando de cores diferentes a             
primeira parte (antes da vírgula) e a segunda (depois da vírgula). Você também pode              
postar uma foto com seus amigos ou seu pequeno grupo usando o versículo como              
legenda. 

 
 

 

ANOTAÇÕES  
1- Em 1 Coríntios 12:12-27, o apóstolo Paulo usa uma analogia do corpo para              
demonstrar que todos os membros da igreja são importantes, para que a igreja viva em               
harmonia e humildade. De que maneira esse ensinamento se relaciona com o que está              
registrado em Filipenses 2:3? 
 
2- Você já teve a sensação de prestar um serviço importante demais para a igreja e                
sentiu orgulho por isso? Ou, ao contrário, já se omitiu de servir por pensar que não                
poderia ser útil para sua comunidade de fé? Leia 1Co 12.4-11 e explique por que esses                
pensamentos sempre serão equivocados. 
 
3- De que modo posso me ver servindo outras pessoas e gostando disso? (Extraída do               
livro) 

 

 



 

4. Em 1 Coríntios 12 (e outras passagens) encontramos listas de dons para serem              
exercidos no ministério. Leia a passagem e complete as lacunas com os tipos de dons: 
a) Dom de fazer ____ (12.10,28,29)  
b) Dom de ____ (Rm 12.7a)  
c) Dons falar e interpretar ____ (12.10,28,30) 
d) Dons de ____ os espíritos (12.10 e 1Jo 4.1) 
e) Dons de ____ (Ef 4.11 e Rm 12.7b); entre outros. 
 

 

 
PRÁTICA 

 
(___) Eu decido usar meus dons e habilidades em favor da pessoa ______, ou a serviço                
do Evangelho com esta atitude ___________________ até o fim da próxima semana.  
 
(___) Eu decido valorizar o serviço exercido do(a)___________, por meio de um elogio ou              
outra forma de reconhecimento até o fim de semana. 

 
 

 

 
ORAÇÃO    
 
“Obrigado, Senhor, pelos dons e habilidades que o Senhor me concedeu. Ajuda-me a             
exercê-los de modo a glorificar seu nome e a cumprir seus propósitos; guarda-me do              
orgulho e me ensina a valorizar e amar os meus irmãos.” 

 


