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VOLUNTÁRIO OU SERVO? SENDO IGREJA HOJE

EM QUE CONSISTE O SERVIR NA IGREJA? (Romanos 12.1-12)

1. Numa resposta de GRATIDÃO. 

“Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele 
fez por vocês.” (v.1a). 

2. Numa expressão de ADORAÇÃO. 

“Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a 
verdadeira forma de adorá-lo.” (v.1b). 

3. Num exercício de EQUILÍBRIO. 

“Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se 
considerem melhores do que realmente são.” (v.3). 

COMO O SERVIÇO DEVE SER DESENVOLVIDO NA IGREJA? 

1. Com senso de INTERDEPENDÊNCIA. 

“Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro, uma função 
específica, assim é também com o corpo de Cristo... todos pertencemos uns aos outros.” 
(v.4-5). 

2. Com empenho dos DONS ESPIRITUAIS. 

“Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons.” (v.6). 

3. Com devida DEDICAÇÃO. 

“Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com 
entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não 
parem de orar.” (v.11-12). 

4. Com foco no exercício do AMOR. 

“Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mau. Apeguem-se firmemente ao 
que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. (v.9-
10). 

Diante do que vimos: 

- Resista à cultura consumista deste tempo dispondo-se à servir voluntariamente. 

- Procure identificar os seus melhores dons, afim de exerce-los para o bem comum. 



1. Você se considera um servo ou voluntário na igreja? 
2. Qual tem sido o seu envolvimento no serviço a Deus?

1. Por que muitas pessoas não se envolvem em trabalhos voluntários?
2. Que prejuízos podem acarretar a falta de engajamento no serviço voluntário na igreja?
3. No que o serviço na igreja consiste?
4. De que forma podemos exercitar nossos talentos no Reino de Deus?

1. Como você ou seu grupo colocará em prática o que aprendeu hoje?
2. O que está faltando para você se colocar a disposição de servir com seus dons e talentos 
na comunidade na qual está inserido?

FAÇA PARTE do GERAÇÃO FUturo!

Estamos seguindo todos os protocolos de segurança

Inscrições pelo app da ibfc ou pelo o whatsapp (998202972)

precisamos de voluntários no nosso
GF, venha servir com alegria! 

Estão abertas as inscrições da classe de 
membresia para todo aquele que deseja
tornar-se membro da IBFC, através do

batismo ou da integração.

INSCRIÇÕES PELO APP DA IBFC

INSCRIÇÕES
MEMBRESIA



AOS DOMINGOS A PARTIR DO DIA 20/06

Todos nós queremos fazer parte de uma 
família saudável. Não importa o estágio da 

sua vida - casado, solteiro, pai, avô ou 
ninho vazio - você deseja estar cercado por 
um grupo de pessoas que o apoiam, amam 
e ajudam você a ter uma vida significativa.

Durante 6 semanas iremos o encorajar a 
lutar pela sua família. Será compartilhado o 
que a Bíblia diz sobre construir uma família 
saudável e com propósitos. Em um mundo 

onde os pais estão estressados e 
sobrecarregados, casamentos estão sendo 

desfeitos, e os filhos muitas vezes ficam 
confusos com as mensagens confusas que 

recebem da cultura, descubra como 
construir uma família que vive de acordo 

com os propósitos de Deus.

NOVA SÉRIE



Saiba mais em:
ibfcanoas.com.br/40anosibfc 

Nesse vídeo nos conte:
1) Como você conheceu a IBFC

2) Quando que você começou a participar

3) A diferença que ela fez em sua vida

Envie para comunicacaoibfc@gmail.com

Participe dos nossos 
cultos nas quintas às 

20h e se inscreva 
para o Grupo de 

Passos.

VENHA VIVER
O PROCESSO DE
RESTAURAÇÃO! 

CR Kids 0 a 12 anos



Mais informações:
(51) 99810-7727

Acesse o APP de seu banco 
e escaneie o QR code para 
fazer uma oferta pelo PIX!


