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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Você já precisou de uma ajuda urgente e alguém estava pronto para 

servi-lo? 2) Em poucas palavras, fale a respeito dessa experiência 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Bíblico – Gálatas 5.13 

 

Somos salvos para servir uns aos outros. Muitas pessoas fazem uma ideia errada sobre o “chamado” de Deus. Pensam 

tratar-se de algo que apenas missionários, pastores e outros líderes da igreja experimentam. Mas a Bíblia diz que todos 

são chamados para servir a Deus, por meio do serviço prestado aos outros. Não fomos salvos pelo servir, mas para servir. 

O versículo de hoje nos dá três esclarecimentos sobre servir a Deus por meio do serviço aos outros. 

 

1. A BASE para o serviço prestado aos outros é a SALVAÇÃO. Paulo disse que fomos chamados para a liberdade. Não se 

pode servir a Deus antes de ser liberto por Jesus. É um pré-requisito para o serviço. Até experimentar o poder 

transformador da graça de Deus em sua vida, você está muito escravizado a seus próprios hábitos, mágoas e entraves 

para pensar nos outros. Sem a liberdade do perdão, você acaba servindo por razões erradas: para tentar receber 

aprovação dos outros, acabar com sua dor, remediar sua culpa, ou impressionar Deus. O serviço motivado por essas 

razões ilegítimas está fadado a deixá-lo exausto e amargurado no final. 

 

2. A BARREIRA que impede o serviço aos outros é o nosso EGOÍSMO. Paulo advertiu os irmãos da igreja da Galácia a que 

não usassem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. A primeira razão pela qual não temos tempo ou energia 

para servir aos outros é porque estamos preocupados com nossos compromissos, sonhos e prazeres. No final dos anos 

60, o movimento hippie espalhou-se por São Francisco e depois pelos Estados Unidos. Os hippies eram, na maioria, 

jovens universitários que se rebelaram contra a autoridade e alardearam sua liberdade por meio de desculpas para o uso 

livre de sexo e drogas. Dormiam no Parque Golden Gate e mendigavam em vez de trabalhar. Orgulhosamente se 

intitulavam “contracultura”, mas faziam exatamente o que a maioria das pessoas em nossa cultura faz: cria desculpas para 

si mesma. Até hoje, anúncios na televisão apelam: obedeça à sua sede, faça do seu jeito, faça o que for melhor para você, 

procure ser o primeiro. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em servir-nos que em serviço. Entretanto, é 

no servir aos outros que adoramos o verdadeiro estilo de vida da contracultura. E muito mais radical buscar satisfazer as 

necessidades de outra pessoa do que as nossas. Infelizmente, somente uma minoria usa a vida para servir. Ler também 

Marcos 8.35. 

 

3. O MOTIVO para o serviço é o AMOR. Paulo disse para aqueles irmãos servirem-se uns aos outros mediante o amor. 

Esse é um ponto-chave para a construção da comunidade. Sem amor, o serviço não contra aos olhos de Deus (1ª 

Corintios 13.3). Deus está muito mais interessado em sua motivação ao servir do que em quão bem presta seu serviço 

aos outros. Ele está sempre olhando para o seu coração. Servir na terra é um treino para a eternidade. Todos ficamos 

mais semelhantes a Jesus quando servimos aos outros (João 13.15). 

  

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ser advertido com amor. Fale de Jesus para ela e seja um canal 

usado por Deus para essa restauração. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: Preste atenção: 1) ATO DE BONDADE DA SEMANA: trazer alimentos não 

perecíveis para os necessitados da nossa comunidade. 2) JEJUM DA SEMANA: refrigerantes e sucos industrializados. 3) 

Não haverá reunião das células no dia 08/09/2015 – todas as células deverão estar na celebração do dia 10/09/2015 com 

as camisas nas suas respectivas cores. 


