DESCENDO DAS
ARQUIBANCADAS
PARA SERVIR
Outubro – Estudo 02

MOMENTO DA VISÃO
Hoje no nosso estudo queremos falar sobre uma área
da igreja que muitas vezes e muito negligenciada, é
a área da ação social (servir).
Estamos, como igreja, a quem do que podemos fazer. Você como igreja pode fazer muito mais. Então comece
pela sua célula.
QUEBRA GELO:
Pregunta na sua célula:
1. Quando a Bíblia nos convoca para servir, o que vem a sua mente?
2. Você se considera um verdadeiro servo de Jesus Cristo?
TEXTO: Lucas 14:12-14
INTRODUÇÃO:
 Qual é a missão da igreja no mundo?
 Acertou quem disse: Levar o evangelho aos que ainda não conhecem. Certo! Por isto ainda estamos aqui.
 Todavia, para chegar até as pessoas precisaremos suprir algumas necessidades sociais, emocionais,
físicas e espirituais primeiro.
 Curar doentes,
 Libertar oprimidos,
 Alimentar os famintos,
 Guiar os cegos,
 Comunicar aos surdos,
 Vestir os maltrapilhos,
 Ensinar aos analfabetos,
 Acolher o imigrante,
 Tanto de forma pessoal como comunitária (Com minha célula e com a minha Igreja).
 Enfim, atender a agenda do momento.
 Nunca se esqueça: Você está em missão e foi designado pelo Senhor:
 “Depois disso o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois, adiante dele, a todas as
cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores
são poucos”. Luc. 10.1-2.





É MISSÃO DA IGREJA CUIDAR DOS QUE SOFREM NO CAMINHO!
QUAL SERÁ O NOSSO MAIOR OBSTÁCULO?
NÓS MESMOS
NOSSOS PRÓPRIOS MEDOS!

1. ALGUNS TÊM MEDO DE CONTAMINAÇÃO: Sal. 38.6-11
 “Estou muito abatido e encurvado e choro o dia todo.... Sinto-me profundamente abatido e desanimado; o
meu coração está aflito, e eu fico gemendo de dor. O meu coração bate depressa, estou fraco, e os meus
olhos perderam o brilho. Por causa das minhas feridas, os meus amigos não chegam perto de mim, e até a
minha família se afasta.”
 A doença mais contagiosa é o preconceito!
 Somos por natureza preconceituosos...




Talvez você nunca tenha agredido alguém por conta do preconceito, de forma direta e clara. Mas, quantas
vezes somos preconceituosos em nossas brincadeiras.
Somos preconceituosos com tudo que é diferente, seja:
 A cor da pele;
 Um problema físico;
 Questões familiares;
 Igrejas e denominações diferentes;
 Questões financeiras; etc.

2. ALGUNS TÊM RECEIO DO QUE OS OUTROS IRÃO PENSAR: Mat. 9:11-12
 “Vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: “Por que o mestre de vocês come com publicanos
e ‘pecadores’? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os
doentes.”
 Se você se importar com que os outros vão falar de você, você nunca será ninguém, nunca fará nada, nunca
ajudará ninguém, nunca agradará as pessoas e não se realizará no final de tudo.
3. ALGUNS TÊM RECEIO DE QUE O PROBLEMA SEJA GRANDE DEMAIS: Mat. 19:26
 “Jesus olhou para eles e respondeu: - Para os seres humanos isso não é possível; mas, para Deus, tudo é
possível.”
 E é mesmo. Mas você não irá fazer sozinho. Deus está contigo, a igreja está contigo.
 “Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa
capacidade vem de Deus.” 2 Cor. 3:5.
4. ALGUNS TÊM SIMPLESMENTE MEDO DO DESCONHECIDO: 1 João 4:18
 “No amor não há medo; pelo contrário o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo.
Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.”
 Está Escrito: “Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom nunca plantará, nem colherá
nada.” – Ecl.11:4.
CONCLUSÃO:
 O QUE DEUS DESEJA DE NÓS?
 QUE SEJAMOS IGUAIS A JESUS NESTE MUNDO:
 “Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes
que estavam ali.” - Mat. 14:14.
 Desça das arquibancadas e juntos vamos...
 Oferecer amor:
 “Com isto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros". João 13:35
 Oferecer ajuda prática:
 “Levem os fardos pesados uns dos outros e, desta forma, cumpram a lei de Cristo.” - Gál. 6:2.
 Chegou a hora da PIB Valentina, sair do discurso e ir em direção da prática.
 Sabemos que alguns tem feito alguma coisa através do “Pão Nosso”. Mas podemos fazer mais.
 Vamos parar de brincar de ação social. O tempo e as necessidades não nos permitem este luxo. Vidas
estão em jogo esperando por nós!
 E como se não bastasse tudo isto, Jesus ainda nos dá uma promessa de RECOMPENSA DIVINA: “Quando
te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O Rei responderá: Digo-lhes a verdade: o que vocês fizeram
a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram”. Mat. 25:39-40.

