
O SERVIÇO CRISTÃO É DE TODOS 
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. Transformamos o trabalho cristão num esporte de espectadores. O limite do 
envolvimento do membro comum é quase o mesmo do fã de futebol. Grita muito, querendo ensinar 
como o jogo deveria ser jogado, mas não contribui com nada além de suas críticas. 

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 se fará com o ensino bíblico acerca do ministério cristão e muita oração.  
 

1. O sacerdócio universal dos crentes 

Cada pessoa que faz parte da igreja, foi chamada por Deus para exercer um ministério. Jesus 
Cristo, por causa de seu ministério, fez de seus seguidores, sacerdotes de Deus, isto é, pessoas cujo 
serviço Deus aceita (Ap 1.5-6). 

Isto nós chamamos de “sacerdócio universal dos crentes”, sendo uma doutrina resgatada na 
Reforma Protestante do século XVI. 

Deus não faz separação entre clero e laicato. Todos são sacerdotes, pois não há diferença de 
identidade entre os crentes. Há sim, uma distinção de papel, na maneira que cada um serve ao outro.  

Mas, quais são os sacrifícios oferecidos pelo cristão no exercício do seu sacerdócio? 
a) Sacrifícios de nossa vida como oferta a Deus (Rm 12.1).  
Em vista de tudo quanto Deus fez por seu povo em Cristo, como seu povo deve viver? Deve 

apresentar-se a Deus como “sacrifício vivo”, consagrado a ele. Os sacrifícios de animais, oferecidos 

numa época anterior, tornaram-se obsoletos graças à oferta que Cristo fez de si mesmo. Mas sempre 
há lugar para o serviço divino prestado por corações obedientes. 

b) Sacrifícios espirituais (1 Pe 2.5). 
O sacerdote é o homem que leva ofertas a Deus. O cristão como sacerdote também tem que 

levar continuamente suas ofertas a Deus. Sob a Antiga Dispensação as ofertas que se levavam eram 
animais sacrificados, mas os sacrifícios do cristão são espirituais. O cristão faz de todo seu trabalho 
uma oferta a Deus. Tudo o que ele faz, faz para Deus, e quando se procede assim, ainda a tarefa 
mais insignificante está revestida de glória.  

“Não somente ao se fazer trabalho singular,  
É mister agir com muito ardor; 
Mas as coisas mais humildes a executar 
Deves fazê-las com fervor” (1ª estrofe do hino 320 do Hinário Novo Cântico). 
c) Sacrifícios de louvor (Hb 13.15). 

Quando você louva a Deus e lhe agradece pelo que ele é e pelo que tem feito, você oferece 
sacrifícios de louvor. Isso não pode ser limitado a meros louvores de lábios, em que se agradece 
com palavras a Deus, pelo que ele nos tem feito; mas também inclui o “louvor da vida”, a “vida 
agradecida”. O que os lábios professam deve ser real na vida. 

d) Sacrifício do trabalho pelo próximo (Hb 13.16). 
O amor é um dos aspectos do fruto do Espírito, sendo o alicerce básico de todas as virtudes 

cristãs. Surge devido à comunhão com o Espírito, como resultante do desenvolvimento e do 
aperfeiçoamento espirituais. Todo o amor se baseia no amor divino (Jo 3.16; 1 Jo 4.8). O autor da 
carta aos Hebreus nos conclama a perceber a importância da vida diária que expresse 
continuamente o amor de Deus. Esse é um tipo de sacrifício que nunca pode tornar-se obsoleto, e 
nem nunca poderá perder seu valor diante de Deus. 

O indivíduo sem compaixão, que reputa a vida como um cacho de uvas que devem ser 
espremidas em sua própria taça e servidas para seu próprio prazer, nega a Deus. Se nossa fé cristã 
é autêntica, então somos apenas mordomos, e não proprietários dos bons dotes de Deus. Para 
expressar a fé, precisamos transmiti-la (1 Jo 3.16-17). 

A “prática do bem”, significa todas as formas de boas obras, em público ou particularmente, em 
vinculação com a igreja local ou individualmente. Jesus é descrito como aquele que saiu “fazendo o 
bem” (At 10.38). Ele ensinava, encorajava, curava, repreendia – tudo em benefício daqueles que o 
ouviam e o seguiam.  

A “mútua cooperação” no grego temos a palavra “koinonia”, que significa “comunhão”, 
“associação”, “companheirismo”, “generosidade”, “altruísmo”, “participação”. É o último desses 
sentidos que se aplica ao presente texto. A mesma verdade é, destacada em 1 Jo 3.17; generosidade 
para com os outros, suprindo suas necessidades físicas. Um bom crente estará disposto a 
compartilhar de suas possessões e de seus recursos financeiros, a fim de ajudar os outros.  



“Deus se compraz”. A apreciação divina por aqueles crentes perduraria para sempre, porquanto 
tinham expressado seu amor para com outros seres humanos.  

Com tais vidas Deus se agrada – com aqueles que o louvam e vivem numa atmosfera de gratidão, 
e com aqueles que são bondosos e generosos. São esses que prosseguem até ao fim com uma 
oração de gratidão, cujas vidas são uma bênção e um sucesso. 

 

2. O ministério pessoal (1 Pedro 4.10-11) 

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

a) A vida na igreja é vida de serviço aos outros. 

“Servi uns aos outros” é uma convocação para sairmos 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 nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 
“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). 

 
b) 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 12.1-11; 28-31; Ef 4.11). Todos estão nivelados pois todos são importantes uns 
para os outros.  

 
c) Cada cristão é mordomo. 

“Como bons despenseiros da graça de Deus”, indica que ter um dom espiritual é possuir um 
“depósito de graça”. É ser um mordomo. A palavra “despenseiros”, no grego “oikonomos” significa 
administrador, mordomo. A palavra denota um escravo responsável pela administração da 
propriedade ou lar de uma pessoa, e pela distribuição de salários, alimentos, etc., para seus 
membros. Na igreja, temos o ministério de suprir uns aos outros, como bons administradores de 
Deus. Cuidado, seja um mordomo fiel (Lc 12.42-48; 1 Co 4.2). 

 
d) A graça de Deus é multiforme. 
“Da multiforme graça de Deus”. A palavra “multiforme”, no grego “poikilos”, significa 

multicolorido, multifacetado, variado. 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). 

 
e) A distinção entre dons é apenas funcional. 
Pedro classifica os dons em duas categorias: Dons de comunicação (pregação, ensino, etc.) que 

devem ser exercidos de acordo com a Palavra de Deus. Dons de serviço (misericórdia, etc.) que 

devem ser realizados na medida que Deus supre. 
 
f) O objetivo final do trabalho cristão é a glória de Deus. 
Quer na comunicação da Palavra de Deus ou no serviço de amor, o objetivo é a glória de Deus: 

“Em todas as coisas, seja Deus glorificado”. O apóstolo Paulo expressa a mesma verdade em 1 
Coríntios 10.31. A intenção de quem trabalha no Reino de Deus, deve ser sempre agradar a Jesus 
(Mt 25.31-46). 

 

Conclusão  

O pouco envolvimento dos crentes hoje, no trabalho de igreja, não deve ser visto como ausência 
de competência ou incapacidade espiritual. O apóstolo Pedro afirmou que todo crente é “um depósito 
da graça de Deus. Ele é habitação do Espírito Santo (Rm 8.9; 1 Co 3.16; 6.19) e consequentemente 
recebeu dons espirituais”. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim 
proveitoso (1 Co 12.7).  

Precisamos redescobrir o conceito bíblico do “sacerdócio universal dos crentes”. Essa 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, um diácono, isto é, um servo. 

 
(Estudo bíblico ministrado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 07/05/2017, na Primeira Igreja 

Presbiteriana de Indaiatuba) 


