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Lição 5 
Como Ser um Obreiro 

 
     O António está muito contente. Ele está a descobrir que pode ser obreiro 
do Senhor. Porque ele tem estudado muito a Bíblia e tem passado o tempo a 
orar e a procurar Deus, o Espírito Santo está a mostrar-lhe como ele pode 
ministrar a outros. 
     Alguém lhe pediu para ir à casa de um homem doente e orar por ele. 
Enquanto ele orava, sentiu verdadeiramente a presença do Espírito Santo. 
Uma semana depois ele orou por uma criança que tinha febre e a criança 
ficou curada. Um domingo foi com um crente que se desloca todas as 
semanas para pregar numa cidade perto. Ele dirigiu os crentes nos cânticos 
e a compartilhar uns com os outros o que Deus tinha feito por eles. Ele 
também deu uma aula aos rapazes. 
     O António fica muito contente quando pensa em como Deus distribui 
dons a todos os Seus obreiros que fazem a Sua obra. Agora que o António 
aprendeu que pode ser obreiro, quer saber mais sobre que tipo de obreiro 
deve ser e como é que deve desenvolver os seus dons. 
     Talvez também deseje saber mais sobre estas coisas. Com o estudo desta 
lição, vai ver o que a Bíblia diz a respeito de ser obreiro cristão. Também 
vai aprender mais a respeito do que pode fazer para desenvolver os seus 
dons de ministério. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Seguir o Exemplo de Cristo 
Desenvolver os Seus Dons 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Descrever as qualidades que um obreiro cristão deve ter. 
Enumerar várias coisas que pode fazer para desenvolver os seus dons de 
ministério. 
Ser o tipo de pessoa que Deus pode usar na sua obra. 
 
SEGUIR O EXEMPLO DE CRISTO 
Objectivo 1: Combinar as qualidades que um obreiro cristão deve ter, com 
versículos bíblicos que as exemplificam. 
 
Seja Servo 
     Que tipo de pessoa era Jesus quando vivia entre os homens? A Bíblia 
mostra-nos que Ele amava muito todos e que cuidava das suas 
necessidades. Ele era um homem muito altruísta. 
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     Em Mateus 14:13-14, lemos que Jesus ficou muito triste ao ouvir da 
morte de João Baptista. Jesus queria estar sozinho, mas muitos seguiram-
No. Será que Jesus ralhou com eles quando o encontraram? Será que Ele 
lhes disse que queria estar sozinho? Não. Quando Jesus os viu,      condoeu-
Se deles e curou os seus doentes. Ele fez a vontade do Pai, mesmo estando 
triste e, talvez, até cansado. Da mesma forma, o obreiro cristão nem sempre 
poderá fazer exactamente o que quer. Ele é o servo do Senhor; e o servo faz 
o que o seu mestre quer. 
     Lemos em João 13:1-17 que Jesus serviu os discípulos lavando os seus 
pés. Quando Jesus terminou Ele disse: “Ora se eu, Senhor e Mestre, vos 
lavei os pés, vós deveis, também, lavar os pés uns dos outros” (João 13:14). 
Para sermos bons obreiros, devemos ser “Bem como o Filho do homem não 
veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de 
muitos” (Mateus 20:28). 

 
Para Fazer 

 
1. Leia João 13:1-17. Qual pensa que é a lição que Jesus estava a ensinar no 
versículo 16. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Tenha o Fruto do Espírito 
     Quando seguimos o exemplo de Cristo, as características d’Ele 
manifestam-se nas nossas vidas. A Bíblia refere-se a estas qualidades 
chamando-lhes de fruto. A pessoa cheia do Espírito Santo tem a 
responsabilidade de deixar que o fruto do Espírito seja evidente na sua vida. 
     Deus não só nos dá dons de ministério, Ele também nos dá poder para 
nos controlarmos a nós mesmos a fim de que sejamos pessoas do tipo que 
podem ter um ministério. É possível que outros recebam ajuda dos nossos 
dons, e ao mesmo tempo serem prejudicados por causa das nossas 
características pessoais. Não podemos permitir que uma atitude de orgulho 
e de auto-suficiência impeça o nosso ministério. 
     Para o nosso estudo, vamos considerar a lista do fruto do Espírito 
encontrada em Romanos 12:9-21. Este trecho foi escolhido para ajudá-lo a 
compreender melhor a respeito de como trabalhar para o Senhor. Esta 
escritura mostra como deve ser a pessoa que exerce um ministério. Esta é 
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uma lista para nós. Nesta lista usamos palavras que nos ajudam a 
compreender o significado da mensagem da Bíblia. Será muito proveitoso 
para si, obreiro, estudar esta lista, orando pela sua própria vida e pedindo a 
ajuda do Espírito Santo. Não fique desanimado se a sua vida não é perfeita. 
Nenhum obreiro é perfeito, mas podemos assemelhar-nos a Cristo quando 
O amamos e O servimos. 
 
 

O OBREIRO CRISTÃO DEVE: 
 
 

Ter amor não fingido.  
Odiar o mal. Guardar o bem.  
Amar os outros crentes.  
Mostrar honra e respeito.  
Ser diligente.  
Ser fervoroso de espírito.  
Servir o Senhor.  
Ser paciente nas dificuldades.  
Orar sempre.      
Repartir o que tem.  
Mostrar hospitalidade aos necessitados.      
Bendizer aqueles que lho perseguem.  
Chorar com aqueles que choram.      
Amar igualmente a todos.  
Não ser orgulhoso. Aceitar responsabilidades 
humildes.      
Não ter uma alta opinião de si mesmo. 
Não pagar a maldade com a maldade.      
Tentar fazer o que é certo perante todos. 
Tentar viver em paz com todos.      
Alimentar os seus inimigos. 
Dar água ao seu inimigo sedento.      
Vencer o mal com o bem. 
 
 
     Como seria a Igreja se cada crente seguisse o exemplo de Cristo? 
 
 
 



 32 

Para Fazer 
 

2. Leia os versículos bíblicos abaixo indicados. Depois agrupe cada um (em 
cima) com a qualidade que melhor exemplifica (em baixo). 
 
_____ a) João 11:32-36.   
     
_____ b) Actos 16:22-25.   
 
_____ c) Filipenses 4:14-16.  
 
_____ d) Apocalipse 1:9. 
 
1. Ser paciente nas dificuldades. 
2. Repartir o que tem. 
3. Chorar com aqueles que choram. 
 
3. As qualidades na lista que acaba de estudar evidenciam-se na sua própria 
vida? Sublinhe cada uma que se evidencie. 
 
DESENVOLVER OS SEUS DONS 
Objectivo 2: Identificar exemplos de pessoas que estão a desenvolver os 
seus dons. 
     Talvez não saibamos quais são todos os dons que Deus nos deu, mas 
podemos estar cientes da direcção de Deus. Já sabemos que o nosso dom 
será adequado para nós. Uma pessoa faz melhor o seu trabalho quando 
sente que pode fazê-lo bem. Saiba também que Deus pode dar-nos um dom 
que não está relacionado com os nossos talentos naturais. Quais os tipos de 
ministério que são possíveis para nós? 
 
Descubra os Seus Dons 
     O Espírito Santo pode fazer ousadas até as pessoas mais tímidas. 
Entregue os seus dons e talentos a Deus e ficará feliz em ministrar à Igreja. 
Não tenha medo de entrar em novos tipos de trabalho, especialmente se 
sente a chamada de Deus para realizá-los. Não insista em fazer coisas 
novas, mas deixe que o Espírito o guie nos tipos de trabalho que Ele quer. 
     Pode receber uma palavra de um ancião ou de um líder da Igreja que o 
ajude a saber qual é o seu ministério. Muitas vezes aqueles que já serviram 
o Senhor como líderes podem observar os dons de ministério nos outros. 
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   Se recebeu um dom especial ou se sente simplesmente o toque do Espírito 
enquanto serve Deus, saiba que tem um ministério. Saiba também que 
receberá a ajuda necessária para usar esse dom. 

 
Para Fazer 

 
4. Para descobrir os seus dons é melhor 
a) concentrar-se em fazer aquelas coisas que já sabe fazer. 
b) tentar fazer qualquer coisa que nunca fez antes. 
c) tentar fazer as coisas que o Espírito o inspirou a fazer. 
 
Aprecie os Seus Dons 
     O Seu ministério é o dom de Deus para si. Tenha sempre respeito por 
ele. Isso não significa que deve ficar orgulhoso. Ser orgulhoso é estimar-se 
a si mesmo mais do que se deve. Honrar o seu dom é entender que Deus o 
deu a si, e glorificá-Lo por ele. 
     As pessoas que trabalham na Igreja muitas vezes recebem elogios 
daqueles com quem trabalham. Esse elogio ou louvor faz qualquer pessoa 
sentir-se bem. Todos nós gostamos disso. Porém, o diabo pode tentar 
vencer-nos através do louvor-próprio. Podemos procurar a glória para os 
nossos ministérios. É o dom de Deus para nós. Honremos o dom, mas não 
louvemos a nós mesmos porque o temos. Devemos sempre lembrar que 
Deus nos deu tudo o que temos (1 Coríntios 4:7). 
 
Use o Seu Dom 
     Em Romanos 12:6, lemos que devemos usar a fé que temos para 
manifestar o nosso dom. Se este dom é falar a mensagem de Deus, então é 
isso que devemos fazer. É evidente que estamos a ser instruídos a descobrir 
o nosso dom e depois usá-lo. 
     Já temos visto que há duas maneiras de desenvolver o nosso ministério 
depois de descobri-lo. Exerçamos a nossa fé, e estudemos. O que é que 
devemos estudar? Pense no seu dom. Se é ministro da Palavra de Deus, a 
sua primeira responsabilidade é de saber o que ela diz. Esta sabedoria vem 
com o estudo concentrado da Palavra de Deus. 

 
Para Fazer 

 
5. Segundo 1 Coríntios 4:7 
a) todos os dons são iguais. 
b) os nossos dons vêm de Deus. 
c) podemos merecer os dons de Deus. 



 34 

     O Espírito de Deus é o seu Ajudador (João 16:13). Peça-Lhe que lhe 
ensine o verdadeiro significado da Palavra a fim de que ministre a verdade 
aos outros. Pode usar livros que falam da Bíblia, bem como a própria 
Bíblia. Lembre-se, porém, que nem todos os livros que tratam da Bíblia 
ensinam a verdade. Se um livro não ensina a verdade não o use. 
     Cada obra na Igreja deve ser um ministério espiritual. Lembre-se de que 
os primeiros diáconos eram homens cheios do Espírito Santo, ainda que o 
seu trabalho fosse de cuidar do dinheiro destinado às viúvas. É importante 
que cada obreiro seja cheio do Espírito Santo. 
     Estas são as maneiras de como pode desenvolver os seus dons: exercer a 
fé, estudar, orar, e usar o seu dom. É isso que Paulo queria dizer quando 
disse que alguém devia ensinar, se era esse o seu dom. Deve servir, se 
servir é o seu dom. Deve dar, se repartir é o seu dom. (Romanos 12:6-8). 
Use o seu dom. Se não o usar, todo o corpo de Cristo vai sofrer, porque o 
dom lhe foi dado para o benefício do corpo. O uso do seu dom vai requerer 
tempo e energia, mas o corpo vai ser abençoado e será fortalecido. 
     O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo animando-o a usar o seu dom: 
“Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti 
pela imposição das minhas mãos...” (2 Timóteo 1:6). Nós também devemos 
reavivar os dons que há em nós. 
 

Para Fazer 
 

6. Quando Paulo diz: “... se é ensinar, haja dedicação ao ensino” (Romanos 
12:7), ele quer dizer: 
a) Use o dom que tem. 
b) O dom do ensino é o mais importante. 
c) Todos devem ensinar. 
 
Possuir os dons que tem não importa tanto quanto usá-los. Cada dom pode 
ministrar ao corpo. Use o seu dom! 

 
7. Agrupe cada descrição (lista em baixo – pág. 35) com um passo no 
desenvolvimento dos dons que ela exemplifique (lista em cima – pág. 34). 
 
1. Descobrir.           
2. Apreciar.           
3. Usar. 
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_____ a) A Ana tem a habilidade de mostrar bondade aos outros. Por isso 
ela sempre procura as pessoas necessitadas e encontra meios práticos de 
ajudá-las. 
 
_____ b) O Artur tem interesse em ensinar a Bíblia embora ele nunca tenha 
ensinado. Por isso ele prepara-se para tentar dar uma aula na sua igreja. 
 
_____ c) A Maria dá graças a Deus porque ela pode animar e estimular os 
outros irmãos. 
 
_____ d) O Daniel tem o dom de repartir. Por isso ele muitas vezes reparte 
com os outros, dando qualquer tipo de ajuda que ele pode oferecer. 
 
8. Pense em si mesmo como obreiro cristão. Enumere os dons que tem e 
aqueles por que se sente atraído. Coloque um X em cada frase que diz o que 
deve fazer a respeito daquele dom ou ministério. (Reveja a lição 3 para se 
lembrar melhor dos dons.) Siga o exemplo. 
 
 Descobrir Apreciar Usar 
DONS QUE EU TENHO  X  
Falar a Palavra de Deus    
    
    
    
    
DONS POR QUE ME SINTO ATRAÍDO    
Evangelista X   
    
    
    
    
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 




