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Seja bem-vindo ao nosso PGM!
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.
Por Marcio Tunala

ENRAIZADOS - ESPÍRITO SANTO E VOCÊ

SERVINDO ATRAVÉS DOS DONS

Texto Bíblico
Existe um desejo muito profundo no coração de uma pessoa que
teve um encontro real com Cristo. Servir a Deus é um alvo para todo
aquele que compreende os valores e princípios apresentados na Bíblia. 1 Coríntios 12.31 Nos desafia a: “Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho
ainda mais excelente”. Lendo a Escritura entendi que antes de fazer
qualquer coisa, em qualquer área da vida, preciso buscar um propósito para isso. Você pode comprar um relógio, mas que utilidade
ele teria se você o deixasse guardado em uma gaveta? Da mesma
forma, você deve conhecer o propósito dos dons e talentos que nos
são dados por Deus. Esses presentes que são confiados às nossas
mãos não são brinquedos, muito menos posses que obtivemos por
algum mérito ou por sermos cristãos super-especiais. Eles são ferramentas entregues em nossas mãos para ajudar na obra do Reino
de Deus.
1 Pedro 4.10 “Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas.Se alguém fala, faça-o como quem transmite a Palavra de Deus.
Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em
todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem
sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém.”

Compartilhando
1. Ao receber dons, um cristão recebe de Deus, a oportunidade e
o privilégio de ser útil a pessoas, a Igreja e em especial ao nosso
Senhor. Você consegue apontar algum exemplo prático disso na
vida de pelo menos um membro do nosso PGM?
2. Aprendemos neste texto que o exercício dos dons produz glória para Deus. Cada vez que alguém é salvo, curado, encorajado,
ministrado de alguma forma através da utilização dos dons se
cumpriu o propósito deles. Compartilhe com o PGM um fato no
processo da sua conversão que envolve alguém que usou o dom
e assim contribuiu para sua salvação.
3. Receber dons espirituais é superior a qualquer honra humana.
Mas o maior segredo para que os dons sejam verdadeiramente
eficazes encontramos em 1 Coríntios 13.1 “Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino
que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom
de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada
serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o
meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me
valerá.” Quando servimos a Deus com nossos dons, abençoamos
muito as pessoas. Mas por que o amor é tão importante em especial neste contexto dos dons?

Tempo de Orar
• Vamos orar para que Deus nos use poderosamente para abençoar pessoas.
• Vamos orar por cada família ou pessoa que são afetados por
esta pandemia.
• Vamos compartilhar nossos pedidos e também nossos agradecimentos a Deus.

Compartilhar com as Crianças
1. Jesus nos salvou e quer que façamos o bem para os outros.
Dê um exemplo de uma coisa bem legal que você pode fazer
por um amiguinho!
2. Você se lembra de algo bem legal que alguém fez por você
por amor a Jesus e que te deixou feliz?
3. A Bíblia fala que o amor é o maior dos dons. Porque você
acha que Deus disse isso na Bíblia?

