
      

V I S Ã O  

Ser uma Igreja Bíblica, relevante para a 

sociedade e comprometida com a grande 

comissão para comunicar o evangelho de todas 

as maneiras e formas possíveis. 

A trajetória do Servo de Deus 

Nós somos fruto da entrega de Deus. Deus deu seu único filho que 

que pudéssemos viver. O servo de Deus, precisa compreender que 

“Não existe maior amor do que este: de alguém dar a própria vida 

por causa dos seus amigos” (João 15.13). Resolvendo um conflito 

gerado por que os discípulos perderam o foco, Jesus vai afirmar 

que a grandeza de seu reino, é suportar turbações e sofrimentos. É 

carregar a cruz e dedicar-se a cristo, amado e servindo as pessoas. 

Enquanto queriam lugar de destaque no reino, Jesus afirma que 

isso somente é possível quando servissem. O destaque está em 

servir. É doação de vida” 

Observem os versículos e comentem. 

João 12:26 “Quem me serve precisa seguir-me; e, onde estou, o 

meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o 

honrará”. 

Mateus 23:11 “O maior entre vocês deverá ser servo”.  

Lucas 22:27 “Pois quem é maior: o que está à mesa, ou o que 

serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como 

quem serve.”  

Romanos 12:10 “Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. 

Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês”.  

O que esses versículos têm em comum? 

Agora observem o inimigo desses princípios: Salmos 119:36 

“Inclina o meu coração para os teus estatutos, e não para a 

ganância”. (Ganância é um sentimento humano que se caracteriza 

pela vontade de possuir tudo que se admira para si próprio. É a 

vontade exagerada de possuir qualquer coisa). 

Olhando para o seu coração, observe o que tem dominado sua 

vida?  

Ore, pedindo a Deus que te ajude a servir 

Que sejamos aqueles que servem. 

Obs: quem sabe, um dia de compaixão e graça com todo o PGM? 

 

 

 

 

T E X T O  

 

 

Marcos 10.45  

“Pois, o próprio Filho do Homem 

não veio para ser servido, mas 

para servir e dar a sua vida em 

resgate por muitos”. 

INICIE 

ORANDO 

TENHA UM 

MOMENTO DE 

LOUVOR 

5MIN 10MIN 

MOMENTO DE 

ORAÇÃO 

MINISTRAÇÃO 

DA PALAVRA 

20MIN 30MIN 

TEMPO DE IGREJA – compartilhe 

por último as programações e 

atividades da Igreja 

 

INFORMAÇÕES DE ATIVIDADES 

 

✓ Envolva seu PGM em um horário de oração 

 

✓ Escola Bíblica Discipuladora (não fique de fora, 

PARTICIPE!!!! Já começou! 

 

✓ Ore pelos irmãos que irão no DNA em São Paulo no 

sábado. 

 

 

 

 

 

 

PEQUENO GRUPO MULTIPLICADOR 

 “lugar de servir a Deus e amar ao Próximo” 


