
 

 

21 – EU SOU SERVO! 

Quebra Gelo: Imagine se você estivesse dirigindo um carro a noite e seu carro fura o pneu em uma rua bem 

escura. Derrepente alguém para o carro e lhe ajudar a trocar o pneu do seu carro. Como você se sente em uma 

situação assim? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore por todas as pessoas que estão presentes hoje no Pequeno Grupo Multiplicador.  

- Ore para Deus despertar nossos alvos de oração há um encontro e envolvimento verdadeiro com Deus, e para 

aqueles que não têm um alvo passarem a ter. 
 

Desafio da Semana (5 min) – Desafie seu grupo a realizar ações intencionais para servir alguém em suas 

necessidades durante a semana. 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) – Tempo de adorar ao Senhor!  
 

- Assim como a corsa – n° 36 

- Corpo e família – n° 16 
 

Tempo da Palavra (20 min) – “Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se 

importante entre vocês deverá ser servo,” – Marcos 10.43 
 

“42. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os que são reconhecidos como 

governadores dos gentios, deles se assenhoreiam, e que sobre eles os seus grandes exercem autoridade. 43. 

Mas entre vós não será assim; antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos 

sirva; 44. e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. 45. Pois também o Filho do 

homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos.” Marcos 

10.42-45. 

 

Em continuidade a série: “É tempo de Crescer”, no último domingo, aprendemos que Deus tem um 

padrão de ‘‘servo’’ para sua igreja. Somos desafiados como a Igreja de Jesus vivermos como servos dEle. Na 

terceira mensagem que dá enfoque ao crescimento para dentro, vimos no evangelho de Marcos um diálogo 

interessante entre os discípulos e Jesus.  

O texto nos mostra de forma clara que a intensão dos discípulos e seus objetivos eram vaidosos e não 

condiziam com aquilo que o mestre os ensinava. Jesus com sua sabedoria e amor os ensina que para serem 

importantes e serem os primeiros como discípulos o caminho não é o da vaidade, individualismo e egoísmo, 

mas, os ensina que para serem importantes precisam ser ‘‘servos’’ uns dos outros, precisam ter as necessidades 

do próximo como prioridade, ainda que em detrimento de seus próprios interesses.  

Jesus termina o diálogo enfatizando que nem Ele veio para ser servido e sim para servir e se entregar 

em favor de muitos, Ele foi, é e sempre será o maior exemplo de servo que teremos, na dúvida, olhemos para 

Cristo e sigamos seu exemplo de serviço que ainda é presente em nossas vidas a todo tempo. Glória a Deus! 

Que desafio temos nós como a Igreja de Jesus vivermos uma vida como servos que o glorifique em todas as 

situações. Vamos refletir sobre as perguntas abaixo:  
 

Perguntas para Reflexão: 
 

1 – Como é neste tempo, pensar em uma vida de amor e serviço ao próximo, em uma sociedade tão egoísta? 

2 – Muitas vezes afirmamos que estamos dispostos a sofrer pelo nome de Jesus. No entanto, será que estamos 

dispostos a sofrermos situações desagradáveis quando servimos o próximo? Comente. 

3 – Como você se sente quando Jesus disse: “qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o 

que vos sirva; e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos”. - Comente com seu 

pequeno grupo. 
 

 

 

 

 

#DESAFIO DA SEMANA 
Durante esta semana, realize ações intencionais para servir alguém em suas 

necessidades. 



Tempo de Multiplicação (5 min): Estimule seu PGM para convidarmos amigos para o próximo encontro. Peça 

um irmão que ore por estas vidas e por todos os participantes, para que tenhamos ousadia em convidar. 

 

Tempo de orar uns pelos outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) 

 

Multiplique em duplas e compartilhe com sua dupla de oração sua experiência de leitura da Bíblia e 

oração da sua semana. De preferência, vamos estabelecer duplas de oração. 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 a importância de estarmos juntos na Celebração 

aos domingos às 18h. E nesta sexta-feira dia 22/06 teremos o nosso primeiro encontro de Homens. E no dia 

25/06 teremos nossa Escola do Crescimento para todos dos PGMs que desejarem participar. E nó sábado dia 

30/06 teremos o nosso PGZÃO – Encontros de todos os PGMs na PIBVAL. E em julho começa a nossa Escola 

Bíblia Discipuladora. 

 

                                                                                           


