Lição 14

DONS E SERVIÇOS

Introdução
Vimos na aula passada que cada um de nós é um abençoador. Pela imposição de mãos todos podemos e devemos
abençoar, tocar nas pessoas com amor, curar suas enfermidades e entregar a Palavra de Deus para elas.
Quando um irmão não se dispõe a ser um abençoador ele está dando lugar ao egoísmo, isto é, só pensa em si. Na
verdade, egoísmo é uma característica do Império das trevas. Nós já fomos resgatados desse domínio de Satanás e
fomos trazidos para o Reino de Deus.
Há um episódio da vida de Jesus com seus discípulos que mostra bem essas duas atitudes. Ele se encontra em Marcos
10:35-45.
Como você leu nesse texto, a atitude dos discípulos Tiago e João era de puro egoísmo, era uma atitude bem de acordo
com o mundo: ser o primeiro, mandar nos outros, ter destaque, fama, poder... O Senhor Jesus mostra a eles que essa é
uma atitude própria do povo sem Deus.
Depois disso Jesus ensina como é no Reino de Deus: o maior é o que é o servo, o mais disposto a servir e trabalhar
para os outros, a fazer as coisas que ninguém gosta de fazer, e principalmente a viver para os outros e não para si
mesmo. Jesus conclui falando de si mesmo:
Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido,
MAS PARA SERVIR
e dar a sua vida em resgate por muitos.
Marcos 10:45
Há um episódio na vida de Jesus em que ele lava os pés dos seus discípulos (João 13:1-17). Naquele tempo quando
uma pessoa chegava a uma casa, um escravo daquela casa devia lavar-lhe os pés. Nessa cena de Jesus com os
discípulos não havia um escravo. Então o Senhor Jesus, o maior entre eles, começou a lavar os pés dos discípulos. Ele
fez o trabalho de escravo, de servo. Ele serviu os seus discípulos. No final ele completou, dizendo:
“Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés,
TAMBÉM VÓS DEVEIS LAVAR OS PÉS UNS DOS OUTROS.”
João 13:14
Lavar os pés é servir. No Reino de Deus somos chamados para servir aos nossos irmãos e às pessoas que ainda não se
converteram. Nós também não estamos aqui para ser servidos, mas para servir. O Senhor Jesus colocou na nossa mão
recursos e dons com os quais podemos servir uns aos outros.

Quais são esses recursos e dons?

1. Os recursos naturais: habilidades e bens
Quando você se tornou um discípulo de Jesus, você renunciou tudo que possuía. Você descobriu que não era dono de
nada. Seu dinheiro e seus bens pertencem ao Senhor Jesus.
Mas ainda que não seja dono, essas coisas ainda estão em suas mãos, quer seja muito ou pouco. Você tem as coisas,
mas elas não são suas. Elas estão nas suas mãos para que você cuide delas para o verdadeiro dono que é Deus. Isso
significa que você é um mordomo. Um mordomo é a pessoa que cuida de coisas que pertence a outro.
O dono, que é Jesus, nos deu a ordem que vimos acima: servir aos nossos irmãos. Ele colocou na sua mão esses
recursos para que você possa servir aos irmãos. Bens como seu dinheiro, a sua casa, sua roupa, sua profissão, suas
habilidades etc. são os recursos que Deus lhe deu para que você faça como Jesus: lave os pés dos seus irmãos.
Por exemplo, veja o que a Bíblia nos diz em Romanos 12:13. Esse texto fala de cuidar dos outros nas suas
necessidades (repartir o que temos com os que não têm) e fala de praticar a hospitalidade, isto é, acolher os irmãos na
sua casa. Esse assunto é repetido em Hebreus 13:2.
Todos responderemos diante do Senhor se a nossa vida foi a serviço dos que têm necessidade ou se vivemos para nós
mesmos (Mateus 25:31-46).
O discípulo de Jesus não é lento (não é vagaroso) quando o assunto é o serviço e o cuidado dos irmãos. Ele é o
primeiro a servir, a ir ajudar, a trabalhar, a se oferecer. Ele é fervoroso (Romanos 12:11).
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2. Os Dons Espirituais
Além dos nossos bens e habilidades naturais, Deus nos dá habilidades espirituais para que possamos ser úteis na sua
obra, servindo uns os outros. Ninguém consegue realizar a obra de Deus com sua capacidade natural somente. Essas
habilidades espirituais são chamadas na Bíblia de dons espirituais e Deus quer que você conheça e use esses dons (I
Coríntios 12:1).
Esses dons são ferramentas que Deus nos deu para que possamos realizar sua obra, servindo aos irmãos e alcançando
pessoas para Jesus. Essas ferramentas são poderosas. O próprio Jesus falou que faríamos coisas maiores do que as
que ele fez (João 14:12) e disse os sinais que seguiriam aqueles que cressem e pregassem o Evangelho (Marcos 16:1718).
Os dons são dados pelo Espírito Santo para que trabalhemos na edificação da Igreja. No dia em que você foi batizado
no Espírito Santo você recebeu a capacidade de servir com os dons. O dono dos dons é o Espírito Santo e se você tem
o Espírito Santo, você tem os dons. Leia I Coríntios 12:4-11 e veja de quantas formas você serve aos irmãos e alcança
pessoas para Jesus:
a) João 8:3-9 – O Senhor Jesus tem uma palavra de Sabedoria que soluciona uma situação complicada promovida
pelos fariseus.
b) João 4:5-19 – O Senhor Jesus tem uma palavra do conhecimento (ou da ciência), isto é, revela a situação de
uma mulher que ele não conhecia.
c) Êxodo 14:10-21 – Moisés diante de um desafio recebe uma palavra de Deus e age por fé. É o Dom da fé.
d) Lucas 4:40 – Jesus cura as pessoas. São os dons de curar.
e) Mateus 14:22-27 – Jesus anda sobre as águas. É a operação de milagres ou maravilhas.
f)

Atos 19:6 – Profetizar é falar da parte de Deus para consolar, animar ou edificar a vida de alguém ou da igreja.

g) Atos 16:16-19 – Paulo teve discernimento de espírito. Ele teve entendimento de que um espírito maligno estava
naquela moça, mesmo que ela falasse que eles eram servos de Deus.
h) Atos 2:4-8 – Os discípulos falaram nas línguas das pessoas de outras nações. Também há a língua de quem
fala em mistérios com Deus (I Coríntios 14:2).
i)

I Coríntios 14:26,27 – Os irmãos na igreja de Corinto tinham o dom de interpretação as línguas.

É importante que você se coloque à disposição do Senhor para servir aos irmãos com o poder do Espírito
Santo e os dons que ele concede.

Conclusão
Recursos não nos faltam para que sirvamos uns aos outros. Temos nossos bens e habilidades naturais e temos os dons
do Espírito Santo. O Senhor também nos deu um coração de amor como o dele. Por isso somos um povo que vive para
servir e expressar o amor de Deus entre nós e para o mundo.
A graça de Deus se manifesta de várias maneiras para que possamos servir como mordomos (despenseiros) uns aos
outros:
Servi uns aos outros,
cada um conforme o dom que recebeu,
como bons despenseiros da multiforme graça de Deus.
I Pedro 4:10

ATIVIDADES DE FIXAÇÃO
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1.O Espírito Santo nos concede os dons espirituais para que possamos servir à igreja. Complete os espaços em
branco nesse texto de I Coríntios que fala dos dons espirituais:
Ora, os dons são diversos, mas o _________________ é o mesmo.
E também há diversidade nos serviços, mas o ______________ é o mesmo.
E há diversidade nas realizações, mas o mesmo ___________ é quem opera tudo em todos.
A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso.
Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da _______________;
e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do ___________________;
a outro, no mesmo Espírito, a _______; e a outro, no mesmo Espírito, dons de _____________;
a outro, operações de _______________; a outro, ________________;
a outro, _______________ de ______________; a um, _______________ de _____________;
e a outro, capacidade para __________________-las.
Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente.
I Coríntios _______________
1. Relacione cada texto com seu assunto:
(1) Marcos 10:45
(2) João 13:1-17
(3) Romanos 12:13
(4) Mateus 25:31-46
(5) Romanos 12:11

( ) Abrir a casa para os irmãos (hospitalidade) e cuidar dos irmãos nas suas
necessidades
( ) Ser fervoroso e não vagaroso no cuidado dos irmãos.
( ) Jesus veio para servir.
( ) Daremos conta se vivemos para servir ou se vivemos de maneira egoísta.
( ) Jesus lava os pés dos discípulos.
( ) Servir a uma pessoa necessitada é servir a Jesus.

APLICAÇÃO
1. Leia novamente Mateus 25:31-46 e coloque do lado de cada afirmação o número correspondente. Isso servirá
de avaliação para que você cresça no serviço. Naquilo que você tem facilidade, procure desenvolver praticando
ainda mais. No que você nunca pensou no assunto e nunca fez, arrependa-se dessa atitude egoísta. Naquilo
que você tem dificuldade, lembre-se que as pessoas precisam do nosso amor, mesmo que eu não goste tanto
de realizar tal coisa (Jesus lavou os pés dos discípulos, e isso era um trabalho de escravo).
(1) Tenho facilidade
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(2) Nunca pensei no assunto e nunca fiz

(3) Tenho dificuldade

Ir até locais que tem pessoas famintas e sedentas para levar comida
Abrir minha casa para hospedar
Levar roupa para pessoas que não têm
Visitar pessoas em hospitais
Visitar presos nas cadeias
Repartir seu alimento com os irmãos necessitados
Ajudar pessoas com a sua profissão ou habilidades
Fazer serviços braçais para ajudar irmãos que estão necessitando
Emprestar coisas suas (carro, ferramentas etc.) para irmãos que
estejam precisando
Ajudar em mudanças de irmãos
Prestar socorro a quem precisa, mesmo em horários difíceis
Participar ativamente com seus bens e habilidades de todos os serviços
da igreja (mutirões, missões, ajuda a necessitados,
limpeza de salão de reuniões etc.)

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

( )
( )
( )
( )

2. Escreva seis coisas (bens, valores, habilidades, profissões etc.) que você confirma que estão nas suas mãos, mas

que você não é dono delas e depois faça a declaração abaixo:
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“Confirmo que renunciei a estas coisas e a tudo que possuo, pois elas pertencem a Jesus e as coloco à disposição da igreja
e dos meus irmãos para servi-los”.
3. Escreva abaixo cinco situações bem práticas em que você pode servir a igreja e os irmãos:

4. Escreva abaixo os dons espirituais que o Espírito Santo tem lhe dado para servir aos irmãos:
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