
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS  
VOCÊ FOI MOLDADO PARA SERVIR A DEUS 
 
Dia 31 | Entendendo sua forma 
 
 

PALAVRA 
 

“Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos               
outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina.” 1 Pedro 4.10 (NVT) 

 
Deus nos fez únicos. Pessoas sem réplicas com dons, talentos, características e            
personalidades exclusivamente nossas que nos permitem desempenhar o papel que o           
Senhor tem destinado a cada um de nós (1Co 12.4-6). Todos somos dotados de              
habilidades e capacidades para desempenhar aquilo que o Soberano planejou para           
fazermos (Rm 12.6-8). Todas as nossas atividades e experiências podem glorificar a            
Deus, se realizamos tal situação para agradar ao Pai (1Co 10.31). Nossos dons, talentos              
e habilidades são pistas para conhecermos a vontade do Senhor para as nossas vidas,              
pois ele jamais pedirá que nos dediquemos a ministérios que ele mesmo não nos              
capacitou. Assim como aconteceu na construção do tabernáculo (Ex 31.3-5), o Espírito            
Santo nos concede habilidades para que possamos servi-lo. Além disso, nossas           
experiências e tribulações de vida nos habilitam a consolar outros que enfrentam as             
mesmas dificuldades (2Co 1.3-4). Assim, Deus permite que passemos por situações           
dolorosas para que possamos servir de ajuda a outros, a fim de que todos sejam               
moldados à imagem de Cristo (Rm 8.28-29). Se você deseja realmente ser usados por              
Deus, deve reconhecer suas características e limitações, servindo de instrumento nas           
mãos do Senhor para realizar um grande ministério (2Tm 2.20-21).  
 

 

ANOTAÇÕES  
 
1 - De acordo com o verso em destaque, como podemos fazer bom uso da graça de                 
Deus? 
 
2 - Faça uma lista de 5 ou mais habilidade que Deus te deu para servir. Com base                  
nessa lista, responda a pergunta a seguir. 
 
3 - Que capacidade dada por Deus você pode oferecer a sua igreja? (Extraída do livro) 

 
4 - Examine as experiências que o Senhor tem proporcionado a você e como estas               
poderiam ser usadas para a glória do Pai (1Co 10.31): 

 



 

a) Experiências familiares - O que você aprendeu vivendo com sua família? Como isto             
poderia ajudar outras famílias? 

b) Experiências educacionais - O que você aprendeu que poderia ser utilizado em            
favor de outras pessoas? 

c) Experiências trabalhistas - Em quais empregos você foi mais eficiente? Como seu            
emprego poderia ser utilizado para servir quem necessita e não pode pagar? 

d) Experiências espirituais - Qual foi a sua época mais relevante com Deus? Como             
tais experiências podem ser revividas e reforçadas por você? 

e) Experiências ministeriais - Como você serviu a Deus no passado? Em que área o              
Senhor está capacitando você para servir atualmente? 

f) Experiências dolorosas - Com quais problemas, mágoas, doenças, culpas,         
ressentimentos e provações Deus já tratou em você? Como isso poderia ajudar            
outras pessoas que passam pelos mesmas situações? 

 
PRÁTICA 
Escreva suas decisões no seu caderno de devocional. 
 
[ ] Decido utilizar esta habilidade _____________________ para servir o Reino de            
Deus fazendo a seguinte atividade: _________________________________________ 
 
[ ] Decido testemunhar sobre a seguinte experiência ______________________ ao          
meu Pequeno Grupo a fim de ajudar a outras pessoas que passam pela mesma              
dificuldade que o Senhor me fez vencer. 
 
[ ] Decido ajudar uma pessoa necessitada, especialmente que não possa pagar,            
colocando o seguinte talento ________________________ como instrumento de Deus         
para servir e abençoar. 
 

 
ORAÇÃO    
 
Agradeça ao Eterno por cada uma das dez ou mais habilidades que ele lhe concedeu.               
Comprometa-se a não enterrar esse talento, mas fazê-lo crescer utilizando cada um            
para a Glória de Deus. Por fim, reconheça a soberania de Deus em permitir que você                
passe por experiências dolorosas para que possa servir de consolo a outras pessoas             
que necessitam de ajuda (Inclua a oração de 2Co 1.3-4 na sua conversa com Deus). 

 
 

 


