
 

 

 
Esse é o momento de preparar o ambiente da casa para o encontro. Sirva o lanche e deixe os integrantes 
conversarem naturalmente. Ore pela presença, alimento e comunhão. Os petiscos podem ficar à disposição das 
pessoas durante a exposição da temática. 
 

 
  

Esse é o momento no qual criamos um ambiente agradável e acolhedor para a exposição da temática. Busque 
atividades que façam as pessoas se sentirem mais confortáveis e dispostas a conversar. 
 

 
  

Escolha louvores que façam conexão com o tema abordado. Sugestões: escolha louvores que falem da importância 
de servir a Deus. 
 

 
   

 ACEITANDO SUA MISSÃO 
 

Efésios 2.10 
1. Fomos criados, salvos e chamados para servir a Deus; 

 

2. A maturidade espiritual não é um fim em si mesmo  crescemos para nos doar; 
 

3. Servir não é uma opção! 
  

 FORMADO PARA SERVIR A DEUS 
 

Salmo 139.13,14 
1. Cada um de nós foi concebido com exclusividade para um propósito; 

 

2. Deus usa tudo que acontece visando nos moldar para servir; 
 

3. Deus nos dá dons para serem usados a seu serviço. 
 

 ENTENDENDO SUA FORMA 
 

             I Coríntios 12.4-6        

1. Deus nos projetou para que não houvesse réplica. Você é único! E utiliza para servir a Deus os 
seus recursos pessoais, isto é, os talentos com os quais você nasceu;  
 

2. Seu modo de ser e suas experiências são usados para servir; 
3. Temos habilidades dadas por Deus  devemos utilizá-las para Sua glória. 

 

 USANDO O QUE DEUS DEU A VOCÊ           

       II Timóteo 2.15 
1. Deus merece o melhor de você, por isso é preciso descobrir quais seus dons e habilidades. Você 

não conhecerá suas aptidões se não tentar. Mexa-se! 
 

2. Você precisa desenvolver os dons; 
 
 

3. Entenda que servimos a Deus quando servimos os outros! 
 

 COMO AGEM OS VERDADEIROS SERVOS 
Mateus 7.20 
Os verdadeiros servos:   

1. Estão sempre a disposição a servir; 

        IGREJA EVANGÉLICA FÉ PARA TODOS 
    EM DEL CASTILHO - PEQUENOS GRUPOS 
              40 DIAS COM PROPÓSITOS 

          TEMA: VOCÊ FOI MOLDADO PARA  
                     SERVIR A DEUS 

EXPOSIÇÃO DO TEMA (30 minutos): Você foi moldado para servir a Deus 

RECEPÇÃO (15 minutos):  
 

QUEBRA-GELO (10 minutos):  
 

LOUVOR (10 minutos):  
 



 

2. Estão atentos às necessidades; 
 

3. Fazem o melhor que podem com o que tem à mão; 
 

4. Fazem qualquer tarefa com igual dedicação; 
 

5. São discretos e fiéis ao seu ministério. 
 

 PENSANDO COMO SERVO 
Filipenses 2.5-8   

1. O serviço começa na mente; 
 

2. O verdadeiro servo não tenta usar Deus para propósitos próprios; 
 

3. O servo medita no próprio trabalho, não no que os outros estão fazendo; 
 

4. O servo edifica sua identidade em Cristo; considera o serviço uma oportunidade e não uma 
obrigação. 

 

 O PODER DE DEUS NA FRAQUEZA 
II Coríntios 12.9,10   

5. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas comuns e imperfeitas que foram usadas por Deus para 
realizar coisas extraordinárias; 
 

6. Devemos admitir nossas fraquezas e alegrarmo-nos nelas; 
 

7. O servo mais eficiente surge em meio às dores mais profundas. 
 

 

“Os cristãos são como flocos de neve: são frágeis, mas, juntos, param o trânsito.” 
     Vance Havner 

 
  
 Você se preocupa mais em servir ou ser servido?  

 

 Admita sua fraqueza: Qual característica do servo é mais difícil pra você? 
 

 O que falta pra você começar a servir? 

 
 

  

Momento para compartilhar os pedidos de oração coletivo e/ou em duplas.  
 

 
 Atos de Amor; 
 

 Convide pessoas não crentes para participar do PG;  
 

 Encerramento dos 40 Dias de Propósitos: Faremos um almoço com todos os participantes dos PGs após o 
culto na modalidade de “junta pratos”. Veja com os integrantes do seu PG de que forma cada um 
contribuirá e entre em contato com a secretaria para organizarmos uma listagem. 

 

 

INTERAÇÃO (15 minutos):  
 

ORAÇÃO (05 minutos):  
 

ANÚNCIOS (05 minutos):  
 


