Estudo para Células – 01/12/2016
Tema: Servi uns aos outros (1Pe. 4:10)

“Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da
multiforme graça de Deus” (1 Pe. 4:10)
1.

O princípio do serviço a Deus sempre é direcionado ao próximo.



Ao assumirmos a posição de servo, nos dispondo a seguir nosso Senhor, tudo o que fizermos para
Deus, direta ou indiretamente irá refletir na vida do próximo.
Adotar a posição de servo também é esvaziar-se, tomar a cruz e seguir! O maior exemplo de
servidão foi o de Cristo:
“De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens;
E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte
de cruz.
Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome;
Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e
debaixo da terra,
E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai.” (Filipenses 2:511)

2. Que Deus posso ver em nós bondade e fidelidade no serviço:



Individualmente, devo estar pronto para cooperar com todo o corpo. “Cada um conforme o dom
que recebeu...” Existe individualidade na unidade! (slide)
Na parábola dos talentos (Mt. 25:14-30)
 O senhor não confia os seus bens a qualquer pessoa, mas faz isso somente com os seus
servos (o talento era algo de valor que pertence ao Senhor e que somente os servos
recebem)
 Ele não é dado de forma indiscriminada, mas de acordo com a capacidade de cada um.
Ao dar os talentos aos seus servos, isso é feito dentro de uma medida diferente. Um ganha 5,
outro 2 e outro 1, mas ninguém fica sem receber. Não existe servo que não tenha talento.
 Esse talento não é algo estático, ele pode ser aumentado (servo bom e fiel no pouco, será
honrado), mas pode ser tomado de volta (servo mau, negligente e inútil).

3. Todo servo possui um Senhor:


“Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem
não há mudança nem sombra de variação.” (Tiago 1:17);
“Porque, dizendo um: Eu sou de Paulo; e outro: Eu de Apolo; porventura não sois carnais?
Pois, quem é Paulo, e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o
Senhor deu a cada um?
Eu plantei, Apolo regou; mas Deus deu o crescimento.
Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento.
Ora, o que planta e o que rega são um; mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu
trabalho.” (1 Coríntios 3:4-8)

