
 

 
05 – ALEGRIA NO SERVIR 

Quebra Gelo – O que você mais reclama nas tarefas domésticas? Compartilhe. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore ao Senhor por novos líderes em treinamento. 

- Ore pela sua Igreja, pelo seu pastor e pelo avanço da obra de Deus. 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) - Tempo de adorar ao 

Senhor! Você, líder, pode sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 

Tempo da Palavra (20 min) – Filipenses 2:5-8 
 

Todos os dias somos grandemente abençoados. Recebemos do nosso Deus inúmeras 

bênçãos. Dentre elas, o dom da vida, a família, amigos e irmãos em Cristo. Se pararmos e 
olharmos para o quanto Deus tem sido bondoso, não tem como não sermos gratos a tantas 

bênçãos. No entanto, não existe uma forma melhor de retribuir todas estas bênçãos, do 

que o ato de dar, ou seja, servir o nosso próximo com entusiasmo e alegria de coração.  

Agora mais que um sentimento nobre em nossos corações, com Paulo aprendemos 

através do exemplo do próprio Senhor Jesus de doar-se por completo em amor ao outro. 

Paulo no capítulo 2 de Filipenses, apresenta um caminho onde o servir com alegria será 

fruto de termos em nossos corações e vida o mesmo sentimento de Jesus. Veja o texto: 

“Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não 

considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-

se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo 

encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à 

morte, e morte de cruz!” - Filipenses 2:5-8 
Paulo começa com uma palavra de ânimo e motivação aos filipenses serem unidos e 

aprenderem a honrarem uns aos outros. Paulo convoca a igreja em Filipos a terem a Cristo 

como o padrão nesta unidade e principalmente no sentimento de “honrar uns aos “outros. 

Por isso ele diz: “Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus” – Paulo nos 

apresenta em Cristo o maior modelo de Humildade: “embora sendo Deus, não 

considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-

se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo 

encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à 

morte, e morte de cruz!” 

Isso nos mostra que só iremos reconhecer o outro como maior, honrar o outro, 

sermos humildes, dia em que nossa vida for semelhante à do nosso mestre Jesus. O mesmo 

sentimento de Cristo muda nossa forma de pensar. Isso passa pela compreensão da 
conversão, ou seja, morrer para viver, como nos ensina os evangelhos: “Digo-lhes 

verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, 

continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a 

perderá; ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará 

para a vida eterna.” João 12.24 e 25 Por isso em Cristo precisamos todos os dias 

vivermos nossa vida como Paulo nos ensina em Gálatas 2.20 – “Já estou crucificado 

com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo 

na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si 

mesmo por mim.” – Assim teremos a mesma alegria de Cristo em Servir. Vamos as 

Perguntas para Reflexão: 
 

1 – Qual a diferença entre ser humilde e ser capacho? 

2 – Como é possível manter o equilíbrio entre atender as necessidades dos outros e suas 

próprias necessidades? Compartilhe 

 



3 – Para você o que significa considerar alguém “superior a si mesmo”?  

4 – De que forma você pode imitar a humildade de Jesus nesta próxima semana? 
 

 

 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) 

Este é um momento muito precioso e m nossa encontro semanal dos Pequenos Grupos, é 

tempo de orarmos uns com outros. Multiplique em duplas e compartilhe com sua 

dupla de oração sua experiência de leitura da Bíblia e oração da semana. Peça que 

os irmãos compartilhem sobre como foi a prática das coisas que Deus falou no último 

encontro. Estimule os que não conseguiram, anime os que não tentaram e louve a Deus 

pelos que praticaram. 
 
 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades 

abaixo: 
 

- ENCONTRO DE INTERCESSÃO - Toda terça-feira às 5h estamos em nossa Igreja de 

joelhos buscando e clamando ao Senhor! O Senhor disse a Jeremias: “Clama a mim, e 

responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes.” 

Jeremias 33.3. Tem coisas que só iremos conhece quando nos dispomos a buscar ao 

Senhor de maneira mais intensa. Você deseja crescer? Te esperamos às 5h na próxima 
terça-feira na HOPE! 
 

- HOPE EM MISSÃO - Em março e abril nossa igreja e nossos PGMs estarão envolvidos 

na Campanha de Missões Mundiais 2020 - Transforme o Mundo com Alegria de Jesus. Em 

cada PGM iremos com alegria servir e alcançarmos o mundo a partir das nossas casas! 

 

- MISSÕES EM PORTUGAL – Em especial, queremos lhe convidar a se envolver ainda 

mais com a nossa querida família Azevedo. Nossos irmãos Pr. Marcos, irmã Alessandra, 

Emanuel e Raquel Azevedo estão servindo ao Senhor em Portugal. Todos os meses você 

pode participar deste projeto ofertando e orando pelo avanço do evangelho em Portugal. 
 

 

DESAFIO DA SEMANA: Nesta semana nosso desafio será ter a alegria em servir. De 

alguma forma bem simples e com alegria sirva alguém nesta semana. 


