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1 - COMEÇAR 
      comece de onde você está 

2 - PARAR  
      observe os sinais de PARE 

3 - PERMANECER  
permaneça firme na fé 

4 - AVANÇAR  
avance para o seu destino



5 
SERVIR 

Servir as pessoas, 
servir a comunidade, 

servir a Deus
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• Nascemos egoístas:  

• queremos ser servidos 
• queremos ter mais 
• queremos ser melhor do que os outros
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• Nascemos de novo em Cristo:  
• Ganhamos a GRAÇA de servir 

• Ganhamos o PODER de RENUNCIAR 

• Temos alegria em ver OS OUTROS 
prosperando e sendo melhores do que nós



Eu o instruirei e o ensinarei no caminho 

que você deve seguir; eu o aconselharei 

e cuidarei de você. 

Salmo 32:8
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QUANDO TEMOS VÁRIAS OPÇÕES 
BOAS DIANTE DE NÓS QUE…

• Não vão contra a Palavra de Deus 

• Se baseiam em fé, e vão honrar a Deus 

• Algumas são mais difíceis de realizar do que as outras 

• Algumas têm um preço mais alto a se pagar do que as outras
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QUANDO TEMOS VÁRIAS OPÇÕES 
BOAS, COMO ESCOLHER A MELHOR? 

• Pense na opção que vai mais ABENÇOAR OUTRAS PESSOAS 

• Pense na opção que SIRVA AS PESSOAS 

• Pense na opção que CONECTE AS PESSOAS COM DEUS 

• Pense na opção que MAIS DEPENDE DE DEUS para dar certo
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A direção divina tem um preço

24 Então Jesus disse a seus discípulos: “Se alguém quer ser meu 
seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me.  

25 Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas, se abrir mão de 

sua vida por minha causa, a encontrará.  

Mateus 16:24-25 (NVT) 
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24 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.  

25 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.  

26 Quem me serve precisa seguir-me; e, onde estou, o meu servo 

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

João 12:24-26 (NVI-PT) 
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Não somos chamados para 
celebrar a nós mesmos, mas 

para negarmos a nós mesmos!  

Craig Groeschel 
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CRUZ — morte, depois vida

Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, 
para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele 
deixássemos de ser escravos. Pois, quando morremos com Cristo, 
fomos libertos do poder do pecado.  —  Romanos 6:6-7 

“Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas 
Cristo vive em mim.” - Gl 2:20 
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Batismo — morte, depois vida

3 Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus 
no batismo, nos unimos a ele em sua morte?  

4 Pois, pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E, 
assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, 
agora nós também podemos viver uma nova vida. 

Romanos 6:3-4 (NVT) 
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Ceia - morte de Cristo que nos trouxe vida

 Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, 
anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 

1 Coríntios 11:26 (NVT)
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Discipulado — morte que gera vida

Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que 
possui não pode ser meu discípulo. — Lucas 14:33 

Jesus respondeu: “Eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, 
irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das 

boas-novas receberão em troca, neste mundo, cem vezes mais casas, 
irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e, no 

mundo futuro, terão a vida eterna. - Marcos 10:29-30 (NVT) 
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A direção divina sempre aponta para 
AMAR E SERVIR AO PRÓXIMO.  

Para isso precisamos RENUNCIAR A NÓS 
MESMOS, e isso é como MORTE para a 

natureza humana.
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11 “Meu povo, no entanto, não quis ouvir; Israel não me obedeceu.  

12 Por isso, deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de 
acordo com suas próprias ideias. 

13 Ah, se meu povo me escutasse; quem dera Israel andasse em meus 
caminhos! 

14 Então eu derrotaria seus inimigos sem demora; minhas mãos cairiam 
sobre seus adversários. 

15 Os que odeiam o SENHOR se encolheriam diante dele, condenados para 
sempre. 

16 Vocês, porém, eu alimentaria com trigo da melhor qualidade e os saciaria 
com mel silvestre tirado da rocha”. 

Salmos 81:11-16 (NVT) 
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Quem vive para si mesmo não 
consegue obter direção divina.



Quanto a mim, que eu jamais me glorie, 
a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus 

Cristo, por meio da qual o mundo foi 
crucificado para mim, e eu para o mundo. 

Gálatas 6:14 (NVI)



Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer 

coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo.  

Por causa dessa cruz meu interesse neste mundo foi 

crucificado, e o interesse do mundo em mim também 
morreu. 

Gálatas 6:14 (NVT)
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Este mundo diz:   
Acumule o máximo que puder! Tudo gira a seu 
redor”, 

Deus nos diz:   
“Seja generoso, reparta tudo o que você tem, dê 
o máximo que você puder”
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Deus nos criou para sermos doadores, e não receptores.  

Deus nos chamou para nos concentrarmos nas necessidades 

do próximo e não em nossos desejos.  

Em vez de furar a fila, somos chamados para dar lugar. 
Fomos criados para servir, porque somos filhos do Rei.  

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



�24

O QUANTO VOCÊ SE IMPORTA COM OS OUTROS?

EU OUTROS

Medidor de Renúncia



Quando deixamos de ficar obcecados pelo 

que desejamos, só então conseguimos 

encontrar o que necessitamos. 

Craig Groeschell
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O sustento da minha alma vem de fazer a 

vontade de Deus.  

Disse Jesus: “A minha comida é fazer a vontade daquele 

que me enviou e concluir a sua obra. João 4:34 



Servir não é algo que fazemos.  

Servos é quem somos chamados para ser. 

Não fomos feitos para ser consumidores espirituais.  

Fomos chamados para ser colaboradores espirituais.  

A igreja não existe para nós.  

Nós somos a igreja, e existimos pelo mundo. 



EU SOU MAIS UM CONSUMIDOR 

OU UM COLABORADOR?



Você foi criado para ABENÇOAR.  

Você foi criado para REPARTIR tudo o que DEUS DÁ A 
VOCÊ.  

No Reino de Deus, só há multiplicação quando 
DOAMOS.  O que RETEMOS vem a se perder. 



Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso 
não vem de vocês; é uma dádiva de Deus.  

Não é uma recompensa pela prática de boas 
obras, para que ninguém venha a se orgulhar.  
Pois somos obra-prima de Deus, criados em 

Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que 
ele de antemão planejou para nós.  

 Efésios 2:8-10 (NVT)



NÓS NÃO VAMOS À IGREJA. 

NÓS SOMOS A IGREJA. 

A IGREJA ama, serve, e vai a todos os lugares, e se 
importa com todas as pessoas. 

Não é SERVIR a “igreja", mas servir COMO IGREJA.   



“Os momentos em que você escolhe servir 
a outros e pôr as necessidades deles em 

primeiro lugar determinam o tipo de 
história que você contará amanhã!” 

 
 Craig Groeschel 



SE VOCÊ  
PRECISA DE 

RENUNCIE E SIRVA - deixe de ser apenas 
CONSUMIDOR! 

E você será guiados pelo próprio Senhor,  
e desfrutará de uma ALEGRIA e uma realização 
que ninguém poderá tomar de você.


