
MINISTÉRIO PESSOAL 
1 Pedro 4.10-11 

 

Objetivo da lição  

Incentivar o aluno a exercer o seu ministério na igreja. 

 

Introdução 

O grande problema que a igreja enfrenta hoje, para fazer o trabalho de 
Deus é o pequeno envolvimento dos fiéis. Há muito trabalho para ser feito, 
grande expectativa para ser atendida e pouca participação da maioria. 

A onda da “terceirização” é uma realidade na igreja hoje. 
Mas como resolver este problema? O que devemos fazer para combater 

tamanha omissão? 
Creio que a melhor maneira é através da conscientização de cada 

membro da igreja. Esta conscientização ser fará com o ensino bíblico 
acerca do ministério cristão. 

O apóstolo Pedro nos oferece neste texto, uma síntese bíblica do 
serviço cristão. Vejamos os pontos principais:  

 

1. A vida na igreja é vida de serviço aos outros 

 “Servi uns aos outros” é uma convocação para saírmos de nós 
mesmos e voltarmos para os outros. A palavra “servi”, no grego 
“diakonuntes”, indica que devemos prestar serviço ao outro sem medir 
esforço, quer por palavra ou ação. O referencial é Jesus. “Pois o próprio 
filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida 
em resgate por muitos” (Mc 10.45). 

 

2. Cada cristão foi capacitado individualmente para o 

serviço 

 Cada crente recebeu da parte de Deus, um dom espiritual, para o 
serviço dentro do contexto da igreja. Não existe crente incapaz ou inútil. 
“Cada um conforme o dom que recebeu”, diz Pedro (Rm 12.3-8; 1 Co 
12.4-11,28-29; Ef 4.11). Todos estão nivelados pois todos são importantes 
uns para os outros. 

 

3. Cada crente é mordomo 

“Como bons despenseiros da graça”, indica que ter um dom 
espiritual é possuir um “depósito de graça”. É ser um “mordomo”. Na 



igreja, temos o ministério de suprir uns aos outros, como bons 
despenseiros de Deus. Cuidado, seja um mordomo fiel (Lc 12.42-48; 1 Co 
4.2). 

 

4. A graça de Deus é multiforme 

 Se a graça de Deus é multiforme, os dons são também múltiplos. É um 
erro limitar os dons a uma lista fixa. Deus dá dons de maneira multiforme, 
sempre que houver necessidade no serviço da igreja (Êx 31.1-11). 

 

5. A distinção entre os dons é funcional 

 Pedro classifica os dons em duas categorias: Dons da comunicação 
(pregação, ensino, etc) que devem ser exercidos de acordo com a Palavra 
de Deus. A Bíblia é o “diapasão” da comunicação da igreja. Dons do 
serviço (contribuição, misericórdia, etc.) que devem ser realizados na 
medida que Deus supre. 

 

6. O objetivo final do trabalho cristão é a glória de Deus 

Quer na comunicação da Palavra ou no serviço de amor, o objetivo é a 
glória de Deus. “Em todas as cousas seja Deus glorificado”. A intenção 
de quem trabalha deve sempre agradar a Jesus (Mt 25.31-46). 

 

Conclusão 

O pouco envolvimento dos crentes hoje, no trabalho da Igreja, não deve 
ser visto como ausência de competência ou incapacidade espiritual. A 
Bíblia diz que todo crente é “um depósito da graça” de Deus. Ele tem o 
Espírito Santo e consequentemente, dons espirituais. “A manifestação do 
espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso” (1 Co 12.7). 

Precisamos redescobrir o conceito bíblico de “sacerdócio universal do 
crente”. Esta doutrina responsabiliza o crente perante Deus e a sua Igreja, 
a fim de que o mesmo se engaje no ministério. Cada crente é um ministro, 
isto é, um diácono. 

 
Estudo bíblico ministrado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 
10/11/2019, na Primeira Igreja Presbiteriana de Indaiatuba 


