
GUIA DE COMPARTILHAMENTO PARA AS 

CÉLULAS 

“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 
Propósito da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alves Dias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noss 

Deus tem propósitos nos Ministérios! 

Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC.02 de Fevereiro de 2020. 

Por Cássio Reis 
 

TEXTO: Efésios 4: 1-6 
INTRODUÇÃO:  
 Hoje é dia de nós falarmos a respeito de ministério. Mas antes de fazermos quero pontuar duas coisas importantes. A primeira é 
que esta palavra ministério tem o significado de serviço. Pensando nisto todo ministério tem como missão servir.  “Como o filho do 
homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos” (Mt. 20:28). A segunda coisa que 
gostaria de pontuar o que é propósito, ou o que é ter um propósito. Propósito é a razão porque uma coisa existe. Propósito é 
aquilo possui você e não o que você possui. É o desejo de realizar algo que você não consegue conter, algo que você faz que irá 
levar benefícios às pessoas. É aquilo que você faz tendo a disposição de fazer sacrifícios, é que se faz mesmo sem ajuda. É algo que 
tomou sua identidade, é algo que não se consegue mais parar de fazer. Propósito é que dá sentido naquilo que fazemos. Mas a 
verdade é que muitas vezes não sabemos o verdadeiro motivo da vocação que Deus nos deu. Paulo vai deixar isto claro a partir do 
verso 11 até o verso 14. Ele diz que os ministérios de Apóstolos, profetas, evangelistas, Pastores, mestres e tantos outros que 
fazem parte de nossa realidade servem para o aperfeiçoamento dos santos para realizações dos serviços.  É Para edificação do 
corpo para que todos cheguem à unidade da fé e chegar ao pleno conhecimento do filho de Deus, a perfeita maturidade e a 
plenitude de Cristo.   Isto para que a inconstância não seja algo presente dentro da gente, enganados por todo vento de doutrina, 
agitados de um lado para o outro. E quais as lições que Paulo nos ensina para termos um ministério que atinja o propósito que 
Deus deseja? A primeira Lição a ser aprendida para isso é: 

1. Deus exige que cada um de nós ande e vida de modo correspondente a nossa escolha e chamado (verso 1). 

Aqui fica claro a seriedade e responsabilidade que temos diante de nós, diante de Deus e diante da nossa escolha e vocação. O que 

Paulo esta dizendo aqui é que cada passo que damos deve nos levar a uma direção que corresponda a nossa chamada.  E esta 

chamada e vocação para conhecer a graça de Deus em Cristo deve transformar cada parte de nossa vida. O que Paulo afirma com 

isso é que nosso viver, nosso falar, nosso andar, nosso existir deve agradar a Deus em todas as coisas. Não tem como divorciamos 

nossa vida do ministério que fomos vocacionados. 
2. Deus exige de cada um de nós atitudes que revelarão que somos deles e pertencemos a Ele (versos 2 e 3). 

E somente enxertados Nele, pertencendo a Ele é que teremos um ministério abençoado e consequentemente abençoador. Para 

um ministério ou serviço que gere frutos se faz necessário aprender andar de modo que Jesus nos ensinou. Humildade deve ser a 

característica dos ministros, ou seja, dos vocacionados por Deus. Ministérios carregados de arrogância são como a palha que não 

resistirão à prova do fogo. A casa um dia cai. Paulo fala de doçura, em outras traduções a palavra é mansidão. Paulo esta nos 

ensinando que para desenvolver nossa vocação é necessário que a gente tenha bom relacionamento com nosso próximo. Ele 

também fala de paciência ou longanimidade, fala do nosso dever de suportar uns aos outros em amor e que devemos ter como 

objetivo preservar com todo esforço a unidade do Espírito por meio do vinculo da paz. 

 3. Deus quer que saibamos que todos nós fazemos parte de um só corpo e de um só ministério e que temos um só 

Deus (versos 4-6). 

Nosso ministério na verdade não é para ser feito para nós, mas sim para ser realizado para Deus. Olhando para Jesus, olhando para 

o que Deus nos ensina em sua Palavra, nós descobrimos de que Deus não se junta com um grupinho e deixa outros para o lado de 

fora. Absolutamente não. Esta arte é dos seres humanos, este palco Deus não pisa e dessa cena Deus não participa. E exatamente 

por isso precisamos saber que nosso serviço, nosso ministério, nosso esforço deve ter o único alvo de engrandecer e exaltar o 

nome de Jesus. E se existir outra motivação, ela pode até parecer ministério, mas na verdade diante de Deus não tem valor. Paulo 

nos diz: “Há um só corpo”. Eu e você estamos inseridos nele, não tem como dizer ou viver o contrário disto. Meu serviço, minha 

vocação completa a sua.  “Há um só Espirito”.  Ou seja, um mesmo espírito que capacita a todos exercerem sua vocação.  “Há um 

só Senhor”, ou seja, o meu ministério, meu serviço deve ser dedicado ao mesmo Deus. “Há uma só fé”. A sua fé e a fé do seu 

irmão é produção do mesmo Autor. “Há um só batismo”.  Todos nós fomos batizados Nele, iniciados Nele e por Ele. “Há um só 

Deus”. Este Deus é Pai de todos nós e sobre todos nós. Paulo esgota o assunto dizendo Ele o Nosso Deus age por meio de todos e 

ele esta em todos. 

 
Reflexões para compartilhamento: 

 

a) Você já conseguiu entender qual o propósito do seu ministério, você  sente dentro de você este propósito? 

b) Esta vocação faz parte de sua vida , ela toma você de modo que você sente felicidade , prazer e alegria no que faz? 

c) Você tem prazer no seu ministério a ponto de não conseguir se ver sem realiza-lo? 

 

 


