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EXCEL Etapa 3 
Trabalhando com aqueles que progridem com você 

 
Lição 1 – Introdução para sua SHAPE* 
 
Lição 2 – Por que eu deveria exercitar minha SHAPE* – resposta à questão “Por que devo servir? ” 

Você foi criado para servir – glorificar a Deus e edificar aos outros 
Chamado para servir 
Enviado para servir 
Relacionamento de significado e serviço 

 
Lição 3 – Seus Dons Espirituais – resposta à questão “O que eu devo fazer? ” 
 
Lição 4 – Seu Coração – Paixão – responde à questão “Onde eu devo servir? ” 
 
Lição 5 – Suas Habilidades/Talentos – As lições 5-7 respondem à questão “Como eu devo servir? ” 
 
Lição 6 – Sua Personalidade ou Estilo Pessoal 
 
Lição 7 – Sua Experiência  
 
Lição 8 – Como um verdadeiro servo age 

Disponível para servir 
Atento às necessidades 
Faz o seu melhor com o que tem 
Fiel ao ministério 
Mantem a humildade 

 
Lição 9 – Como um verdadeiro servo pensa 

Pensa mais nos outros do que em si mesmo 
Pensa como um prestador de serviço, não como um proprietário 
Pensa sobre seu trabalho não sobre o que os outros estão (ou não estão) fazendo 
Sabe que sua identidade está baseada em Cristo 
Pensa no ministério como uma oportunidade, não uma obrigação 

 
 
 
 
 
* Para manter o acrônimo formado pela palavra SHAPE (cujo significado em português é FORMA) em seu conteúdo ori-
ginal, ela será mantida em inglês excepcionalmente. 
** O material dessa apostila foi compilado do livro Uma vida com propósitos, de Rick Warren, The Network Curriculum de 
Willow Creek Association e de material desenvolvido pela Victory Church. 
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LIÇÃO UM - Introdução à sua SHAPE 

 
Bem-vindo ao aprendizado da sua SHAPE para a classe ministerial. 
 
A Bíblia diz, 
 

“Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de 
Deus; não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus reali-
zada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós 
as praticarmos. ” 

Efésios 2:8-10 
 
Muitas pessoas acreditam que ao fazerem boas ações, garantem a si mesmos um lugar no paraíso. A 
Bíblia nos ensina que fomos salvos pela graça de Deus (ou favor imerecido). A salvação não é baseada 
em nós ou em qualquer coisa que tenhamos feito. Em outras palavras, não fizemos nada para merecer 
a salvação de Deus. 
 

Você não é salvo por causa de suas obras! 
 
A Bíblia nos ensina que uma vez que tenha se tornado um seguidor de Jesus, Deus tem um trabalho 
específico em mente para que você faça. 
 
O que significa ser mão-de-obra de Deus? ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Efésios 2:10 diz que você é mão-de-obra de Deus. A palavra mão-de-obra implica que Deus tomou 
seu tempo preparando você e que você é valioso para ele. 
 
De acordo com Efésios 2:10, por quê fomos criados em Jesus Cristo? ________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Ele fez você exatamente do jeito que você é com um propósito. Tudo o que faz você ser quem é, tanto 
as coisas que você gosta e as que não gosta em si mesmo, elas estão lá por uma razão. 
 
Esse verso também diz que Deus preparou obras antecipadamente para fazermos. Deus não apenas 
criou boas obras, mas ele criou obras para você executar antes mesmo de você conhecê-lo. 
 

Você É salvo para fazer boas obras! 
 
Deus espera que você o sirva e por isso ele o fez com uma SHAPE específica, para o trabalho que 
ele quer que você faça. Durante essa aula você estudará o que sua SHAPE é para o ministério. 
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Sua SHAPE é composta por: 

Spiritual Gifts (Dons Espirituais) 
Heart (Coração) 
Abilities (Habilidades) 
Personal Style (Estilo Pessoal) 
Experience (Experiência) 

 
“Irmãos, vocês foram chamados para a Liberdade. Mas não usem a Liberdade para dar 
ocasião à vontade da carne; ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor.” 

Gálatas 5:13 
 
A palavra “servir” é um comando. Isso significa que servir para um crente não é uma opção. A maioria 
de nós sabe que deve servir. E a maioria de nós realmente quer servir. Mas muitos de nós não temos 
certeza de como servir de maneira frutífera e completa. 
 
Um dos objetivos da Victory Church é ajudar os crentes a serem 
__________________e_________________ em um lugar significativo de serviço no corpo de Cristo. 
 
Ao tentar servir uns aos outros em amor, podemos facilmente “cairmos dentro” ou sermos “puxados” 
para o serviço. Podemos nos tornar mais ativos, mas pode não ser muito efetivo ou completo. 
 
 

Movimento sem deslocamento 
 
Muitas vezes servimos ocupadamente onde quer que vejamos 
uma necessidade, mas nossos esforços podem nos deixar exa-
ustos e não fazer a diferença que esperávamos. Nos sentimos 
como se tivéssemos feito muito para Deus, mas nos sentimos 
drenados por sermos puxados em tantas direções. 
 
Isso pode nos causar uma absoluta falta de vontade de se envol-
ver em qualquer ministério. 
 

O curso SHAPE é sobre como encontrar os desígnios de Deus para servir de acordo com quem ele 
fez você ser. 
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Fazendo uma marca 
 
Quando você encontra o desígnio de Deus em servir de acordo 
com sua SHAPE, você estará apto a deixar a sua marca. Seus es-
forços no ministério te darão força e farão uma diferença notável 
dentro da igreja. Você sentirá um grande entusiasmo e terá mais 
energia para a tarefa, recebendo um maior senso de significância 
do seu serviço a Deus. 
 
A igreja precisa de você. Não apenas porque ela precisa de pes-
soas para preencher posições dentro da organização, mas porque 
VOCÊ é uma parte importante do corpo de Cristo. Você tem uma 
contribuição significante a fazer. Quando você faz essa contribui-
ção, ela preenche o que Deus quer realizar em sua igreja. 
 
 

  

Dons espirituais 
Coração 

Habilidades 
Estilo pessoal 

Experiência 
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LIÇÃO DOIS – Por que eu deveria exercitar minha SHAPE? 
 
Nessa lição, responderemos à questão: “Por que eu devo servir em um ministério da igreja?” 
 
Você foi criado para servir 
 
Você foi colocado na terra para fazer uma contribuição. Esse mundo nos ensina que para obter felici-
dade e realização na vida, devemos estar ganhando em bens materiais ou popularidade pessoal. Ou-
vimos coisas do tipo “Busque o primeiro lugar”, ou “Faça pelos outros e então divida”, ou “Aquele que 
morrer com mais coisas, ganha”. A televisão nos bombardeia com anúncios que nos ensinam que se 
tivermos um certo carro, ou bebermos uma certa bebida, ou tivermos uma certa aparência, nossas 
vidas serão mais felizes e mais completas. A maioria dos livros mais vendidos geralmente oferecem 
conselhos de como ‘tirar o maior proveito da vida’. Infelizmente, a maioria das pessoas desperdiçam 
suas vidas na busca incessante de coisas superficiais que nunca trarão satisfação mesmo quando 
obtidas. 
 
Você não foi criado apenas para consumir recursos e tomar espaço. Você não foi criado para avançar 
às custas de seu próximo. Deus o designou para fazer a diferença com sua vida. Deus quer te dar algo 
em troca. Deus não o desenhou para apenas obter, mas para doar, como ele. 
 
Pesquise os DEZ MANDAMENTOS em Êxodo 20:1-17. Relacione os mandamentos abaixo. 
 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 
4. ______________________________________ 
5. ______________________________________ 

6. ______________________________________ 
7. ______________________________________ 
8. ______________________________________ 
9. ______________________________________ 
10. ______________________________________ 

 
Nesses Dez Mandamentos, quantos deles tratam de como amar a Deus? (4-Deus 6-outros)  
Do que trata o restante? 
 
No Novo Testamento, Jesus acrescenta isto, dizendo, 
 

“Respondeu Jesus: ‘Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de 
toda a sua alma e de todo o seu entendimento’. Este é o primeiro e maior 
mandamento. E o Segundo é semelhante a ele: ‘Ame o seu próximo como a 
si mesmo’. Destes dois mandamentos dependem toda a Lei e os Profetas. ” 

Mateus 22:37-40 
 
Em ambas passagens vemos uma dupla ênfase em amar a Deus e em amar aos outros. 
Fui colocado na terra para amar a _________________ e para amar o meu _____________________.  
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Quando você mostra o amor de Deus aos outros, ao servi-los no nome de Jesus, você trará glória a 
Deus e fortalecerá aqueles a quem você serviu. É por isso que você foi criado.  
 

Quando eu sirvo, trago glória a Deus e fortaleço aos outros. 
 
Você é comandado para servir 
 
Não servimos a Deus por culpa, medo ou obrigação, mas sim por alegria, e profunda gratidão pelo 
que ele tem feito por nós. Devemos a ele nossas vidas. Através da salvação nosso passado é perdo-
ado, nosso presente ganha sentido, e nosso futuro está seguro em Deus. Por causa de tudo o que 
Jesus fez por nós, devemos genuinamente desejar servir os outros em seu nome. 
 
A Bíblia nos manda: 

 
“Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fiel-
mente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como 
quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que 
Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante 
Jesus Cristo, a que sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. ” 

1 Pedro 4:10-11 
 
Somos comandados para servir os outros. Para os cristãos, servir não é opcional, algo a ser colocado 
em nossa programação se tivermos tempo livre. É o centro da vida cristã. Jesus, em Mateus 20:28 
disse: “Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para 
salvar muita gente. ” (NTLH)  
 
A vida de Jesus pode ser resumida em duas palavras - ____________ e ______________. Nossas 
vidas também deveriam ser assim.  
 
A maioria pensa que apenas pastores, missionários ou evangelistas são ministros. Mas independen-
temente de seu emprego ou carreira, você é chamado para um trabalho cristão em tempo integral. Se 
você é um cristão, você é um ministro, e quando você está servindo, você está praticando o ministério. 
Um “cristão não-servo” é uma contradição de termos. 
 
Servir se opõe às nossas inclinações naturais. A maioria das pessoas está mais interessada em “ser 
servido” do que em servir. Dizemos “estou procurando por uma igreja que atenda minhas necessida-
des e me abençoe.” Deveríamos dizer “estou procurando por um lugar para servir e para ser uma 
bênção”. Conforme amadurecemos em Cristo, o foco de nossas vidas deveria cada vez mais mudar 
para uma vida de serviço. Um seguidor de Jesus mais maduro para de perguntar “quem vai atender 
minhas necessidades?”  
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Serviço e significância 
 
Leia Mateus 25:31-46. 
 
No final de nosso tempo aqui na terra, cada um de nós será 
chamado a prestar contas de nossa vida. Naquele ponto, todas 
as nossas desculpas por sermos autocentrados soarão vazias: 
“eu era muito ocupado” ou “eu tinha meus objetivos” ou “eu es-
tava preocupado com o trabalho, me divertindo, ou me prepa-
rando para a aposentadoria”. Para todas as nossas desculpas 
Deus responderá “desculpe, resposta errada. Eu o criei, salvei, 
o chamei e o mandei viver uma vida de serviço. Qual parte você 
não entendeu? ”. Somente estamos completamente vivos 
quando estamos ajudando os outros. Se você não está ser-
vindo, você apenas está existindo, porque a vida é destinada 
para o ministério. Deus quer que você aprenda a amar e a servir os outros desinteressadamente. 
 
Você dará sua vida por algo. O que será – uma carreira, um esporte, um hobby, fama, riqueza? Ne-
nhum desses tem significância duradoura. Serviço é o caminho para uma real significância. É através 
do ministério que descobrimos o significado de nossas vidas. Deus quer que você faça a diferença 
nesse mundo. Ele quer trabalhar através de você. O que importa não é a duração de sua vida, mas a 
doação dela. Não quanto você viveu, mas como você viveu. 
 
Se você não está envolvido em alguma área de ministério, qual desculpa você tem usado? 

  

Se não tenho amor pelos 
outros, nenhum desejo em 
servir aos outros, eu deve-
ria questionar se Cristo re-

almente está em minha 
vida. 
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LIÇÃO TRÊS - Seus Dons Espirituais 
 
Nesta lição responderemos a seguinte questão “O que eu devo fazer para servir na igreja? ”. 
 
Deus nos chama: 
 

“...ao povo que formei para mim mesmo a fim de 
que proclamasse o meu louvor. ” 

Isaías 43:21  
 
A Bíblia nos ensina que Deus criou cada um de nós individualmente para seus propósitos. Cada um 
de nós é único e diferente. Somos diversos em nossa formação. O escritor do salmo 139:13-14 diz: 
“Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste 
de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas! Digo isso com convicção.” Deus criou 
você desde o início de sua vida exatamente da forma que você é, e ele o fez com um propósito. Não 
apenas ele o formou no ventre de sua mãe para seus propósitos, mas tudo o que você passou nessa 
vida ele designou. O verso 16 do salmo 139 continua dizendo: “...todos os dias determinados para mim 
foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir.” Isso significa que nada que acontece em 
sua vida é insignificante. Deus usa tudo para moldá-lo para seu ministério com os outros e dá forma a 
você para servi-Lo. 
 
Deus juntou em você uma combinação personalizada de capacidades que podemos chamá-la de sua 
S.H.A.P.E. 
 
SHAPE: Dons espirituais 
 
Nessa lição queremos olhar para a primeira capacidade – seus dons espirituais. 
 
Dons espirituais são _____________________ ___________________ distribuídas pelo Espírito 
Santo para todo o crente, de acordo com os desígnios e graça de Deus. Esses dons são para serem 
usados em benefício de todo o corpo de Cristo. 
 
É importante lembrar-se que os dons espirituais são ____________________________. Ele escolhe 
qual ou quais dons cada crente terá. 
 
É também importante lembrar que não há dom _______________________. Deus deu todos eles para 
sua igreja e cada um tem uma função significante. Além disso, nenhum indivíduo recebe todos os 
dons. Se você tivesse todos eles, você não precisaria de ninguém mais, e isso anularia um dos pro-
pósitos de Deus – nos ensinar a amar e a depender uns dos outros.  
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Três categorias de dons espirituais 
Há três categorias distintas de dons espirituais. Eles são os dons de manifestação, os quais vemos 
em operação dentro do nosso tempo de adoração e amizade; os dons de ministério, que são pessoas 
que Deus deu à igreja para facilitar seu crescimento; e os dons motivacionais, os quais cada crente 
tem dentro de si.  
 
Dons de manifestação 
A primeira categoria de dons são os dons de manifestação. Esses dons são primeiramente esboçados 
em 1 Coríntios 12. Uma pessoa, dirigida pelo Espírito Santo, pode ser empoderada com um desses 
dons conforme a necessidade surge. Esses dons são para o benefício coletivo do corpo e são primor-
dialmente vistos em operação quando grupos de crentes estão juntos em louvor e comunhão. 
 

 
Definições: 
 
__________________________________ - uma habilidade especial para perceber e comunicar as 
implicações práticas e significativas da verdade de Deus, para situações específicas da vida. Esse 
dom pode ser inconscientemente exercitado em conversas com as pessoas.  
 
__________________________________ - uma revelação sobrenatural que permite um indivíduo en-
tender a verdade sobre situações particulares e ao expressar essa verdade, auxilia as pessoas a co-
nhecer e entender a vontade de Deus. 
 

Passagem nas escrituras Dons mencionados 
 
1 Coríntios 12:7-11 
 
“A cada um, porém, é dada a manifestação do 
Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a 
um é dada a palavra de sabedoria; a outro, pelo 
mesmo Espírito, a palavra de conhecimento; a 
outro, fé, pelo mesmo Espírito; a outro dons de 
curar, pelo único Espírito; a outro, poder para 
operar milagres; a outro, profecia; a outro, discer-
nimento de espíritos; a outro, variedade de lín-
guas; e ainda a outro, interpretação de línguas. 
Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo 
mesmo e único Espírito, e ele as distribui indivi-
dualmente, a cada um, como quer.” 
 

 
1. _________________________________ 

 
2. _________________________________ 

 
3. _________________________________ 

 
4. _________________________________ 

 
5. _________________________________ 

 
6. _________________________________ 

 
7. _________________________________ 

 
8. _________________________________ 

 
9. _________________________________ 
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_________ - a habilidade em ver algo que precisa ser feito e acreditar na vontade de Deus mesmo 
que pareça impossível. Isso também pode englobar encorajamento para outros crerem nessa “visão” 
e se moverem para sua realização. 
 
__________________________________ - ser um instrumento de Deus para sobrenaturalmente 
executar a cura física em outros, a fim de autenticar e validar a mensagem do evangelho. 
 
__________________________________ - ser um instrumento de Deus para realizar milagres, atos 
sobrenaturais, para o propósito de autenticar e validar a mensagem do evangelho. 
 
___________________ - o dom pelo qual Deus passa sua mensagem através de uma pessoa para 
um indivíduo ou para uma comunidade inteira. 
 
__________________________________ - a habilidade de discernir entre o bem e o mal; ou discer-
nir um ensinamento ou ação como sendo verdadeiro ou falso, e transmitir uma análise precisa dos 
erros dos outros para alertá-los ou orar por eles. 
 
______________ - habilidade sobrenatural de falar com Deus em um idioma totalmente desconhe-
cido para aquela pessoa. 
 
__________________________________ – habilidade sobrenatural para interpretar o significado da 
“mensagem em línguas” com o intuito de transmitir um entendimento da mensagem para todos em 
uma reunião pública.  
 
 
O dom de ministério 
A segunda categoria de dons são os dons de ministério. Esses dons estão listados em Efésios 4:11. 
Esses dons são dados a pessoas que são chamadas para executar certas funções dentro do corpo 
de Cristo. O dom de ministério é evidente naquelas pessoas que Deus chamou para equipar a famí-
lia da igreja para ministérios.  

Escritura Dons mencionados 

 
Efésios 4:11-12 
 
“E ele designou alguns para apóstolos, ou-
tros para profetas, outros para evangelis-
tas, e outros para pastores e mestres, com 
o fim de preparar os santos para a obra do 
ministério, para que o corpo de Cristo seja 
edificado” 
 

 
1. ______________________________________ 

 
2. ______________________________________ 

 
3. ______________________________________ 

 
4. ______________________________________ 

 
5. ______________________________________ 
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Definições: 
 
______________________ - qualquer mensageiro comissionado como um missionário, cultivador da 
igreja, ou por qualquer outra responsabilidade especial. 
 
_____________________ - aqueles que falam sob inspiração do Espírito Santo, trazendo uma men-
sagem de Deus para a igreja e aqueles cujo desejo é edificar, encorajar e consolar o corpo da igreja. 
 
______________________ - aqueles habilitados por Deus para procurar por não crentes e anunciar 
o evangelho para os não salvos, persuadindo-os a crerem. 
 
______________________ - aqueles escolhidos e com habilidade para dirigir a igreja e cuidar de 
suas necessidades espirituais. 
 
______________________ - aqueles especialmente habilidosos em trazer indivíduos crentes para 
um trabalho de entendimento da Bíblia e suas verdades espirituais.  
 
 
Dons motivacionais 
 
A terceira categoria de dons são os dons motivacionais. Os dons motivacionais nos são dados na 
salvação. Eles explicam os caminhos pelos quais somos motivados a ministrar para Deus e como 
abordamos nossos ministérios. É importante lembrar que cada um de nós tem diferentes dons moti-
vacionais, caso contrário, quando ministramos ao lado de outras pessoas que não compartilham 
nosso dom motivacional, podemos ficar frustrados sobre como eles abordam o ministério. Cada dom 
motivacional foi colocado na igreja por Deus e tem valor no ministério da igreja. 
 

Escritura Dons mencionados 

 
Romanos 12:6-8 
 
“Temos diferentes dons, de acordo com a 
graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom 
de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se 
o seu dom é servir, sirva; se é ensinar, ensine; 
se é dar ânimo, que assim faça; se é contribuir, 
que contribua generosamente; se é exercer li-
derança, que exerça com zelo; se é mostrar 
misericórdia, que o faça com alegria.” 
 
 

 
1. ____________________________________ 

 
2. ____________________________________ 

 
3. ____________________________________ 

 
4. ____________________________________ 

 
5. ____________________________________ 

 
6. ____________________________________ 

 
7. ____________________________________ 
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Definições: 
 
__________________- aqueles cuja maior motivação e interesse é pela vida spiritual e pureza da 
igreja. Por essa razão, eles podem parecer brutos ou julgadores. 
 
__________________- aqueles que são dotados de uma variedade de ações úteis. O desejo deles é 
ajudar ou servir àqueles a sua volta.  
 
_________________- aqueles cuja motivação é conhecida mais pela palavra e por se apresentar de 
maneira sistemática às pessoas a sua volta. 
 
_____________________- aqueles que possuem o dom de motivar o próximo à uma fé mais pro-
funda e dedicada a Cristo. 
 
____________________- aqueles cujo dom é contribuir livremente com seus recursos para as ne-
cessidades do povo de Deus. 
 
____________________- aqueles cujo dom é guiar e direcionar as várias atividades da igreja. 
 
____________________- aqueles cujo dom é dar conforto através de atos de misericórdia para pes-
soas em angústia. 
 

Seus dons foram dados a você para edificar o povo de Deus – USE-OS! 
 
 
 
 
 
Seu estudo para o lar de hoje consiste em completar a avaliação abaixo, para ajudá-lo a descobrir seu 
principal dom motivacional no Espírito. Em nossa próxima aula, iremos investigar mais essa avaliação, 
portanto, traga-a com você para a aula.  
 

Instruções 
1. Leia a lista de afirmações e assinale ao lado da resposta que é mais apropriada para você. Não 

considere o tamanho de cada questão. Seja realista o máximo que puder, respondendo não 
como você gostaria de ser, mas como você é nesse estágio da vida. Lembre-se: não há res-
posta certa ou errada. 

 
2. Depois de completar as afirmações, transfira os valores numéricos de suas respostas para o 

Quadro de Tabulação encontrado na última página. Então, acrescente a pontuação horizontal-
mente em cada linha e registre o total à direita. 

 

Minha avaliação de dons espirituais 
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Ao lado de cada afirmação, marque no espaço apropriado mais próximo de sua tendência normal. 
 

 Questão 
Geralmente 
verdadeiro 

(5) 

Às vezes 
verdadeiro 

(3) 

Pouco 
verdadeiro 

(1) 

Raramente 
verdadeiro 

(0) 

1 Eu gosto de pensar em formas de ajudar as pessoas que estão 
sofrendo fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. 

    

2 Eu gosto de passar o tempo estudando e pesquisando inten-
samente a Bíblia. 

    

3 Eu sinto que as pessoas deveriam dizer exatamente o que elas 
querem dizer, e mais ainda quando elas falam sobre as verda-
des de Deus, mesmo que isso possa magoar os sentimentos 
de quem ouve. 

    

4 Eu contribuo além dos dízimos da Bíblia para a obra do Senhor.     

5 Eu gosto de responsabilidades que envolvam ajudar outros 
cristãos a crescerem espiritualmente. 

    

6 Gosto de fazer pequenas tarefas que precisam ser feitas, sem 
ser solicitado a realizá-las. 

    

7 Eu gosto de pegar um projeto, dividi-lo em várias partes, e sis-
tematicamente organizar um plano para atingir um objetivo fi-
nal. 

    

8 Encontro dificuldade em disciplinar os outros ao menos que eu 
esteja realmente convencido de que isso os ajudará. 

    

9 Ao estudar a Bíblia, gosto de estudar a passagem em contexto 
e encontrar seu significado para o escritor antes de tentar 
aplicá-la para mim mesmo. 

    

10 
 

Quando as situações não estão certas, sinto o impulso de falar 
sobre elas ao invés de corrigi-las. 

    

11 Quando ouço alguém em necessidade, penso em quanto di-
nheiro posso dar para ajudá-lo. 

    

12 Gosto de pensar em possibilidades, crendo que todas as coi-
sas são possíveis com Deus. 

    

13 Eu preferiria fazer uma tarefa sozinho do que trabalhar em 
grupo ou equipe para conclui-la. 

    

14 Se um projeto precisa ser feito e ninguém está no comando, 
gosto de ser voluntário para organizá-lo. 

    

15 Posso perceber imediatamente se a pessoa com a qual con-
verso está sofrendo ou está muito feliz. 

    

16 Organizo meus pensamentos de forma sistemática, após uma 
pesquisa e um estudo cuidadoso. 

    

17 Tenho uma habilidade única em discernir decepção, desones-
tidade e compreender os motivos e ações dos outros. 

    

18 Prefiro contribuir com a obra do Senhor em quantidades suge-
ridas por Ele ao invés de ter outras pessoas sugerindo com 
quanto eu deveria contribuir. 

    

19 Tenho a habilidade de ajudar as pessoas a enxergarem como 
suas provas e dificuldades podem ser oportunidades para o 
crescimento espiritual. 
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 Questão 
Geralmente 
verdadeiro 

(5) 

Às vezes 
verdadeiro 

(3) 

Pouco 
verdadeiro 

(1) 

Raramente 
verdadeiro 

(0) 

20 Prefiro fazer uma certa variedade de tarefas imediatas do que 
uma tarefa de longo prazo, que leve um ano ou mais.     

21 
Tenho a habilidade de ter uma visão geral dos objetivos e do 
“retrato final” de um projeto, enquanto outros podem enxergar 
apenas as várias partes. 

    

22 Prefiro me distanciar para evitar magoar os sentimentos dos 
outros.     

23 
Gosto de ver as coisas preparadas e explicadas de forma sis-
temática; algo concreto ao invés de ter pessoas apenas com-
partilhando suas experiências pessoais. 

    

24 
Injustiça, desonestidade e iniquidade na igreja e comunidade 
me incomodam de tal forma que fico disposto a falar mesmo 
que alguns se sintam ofendidos. 

    

25 
Quando me sinto guiado pelo Senhor a contribuir, contribuo 
generosamente sem pensar no sacrifício que isso possa en-
volver. 

    

26 
Eu prefiro falar com alguém sobre seus problemas pessoais e 
compartilhar auxílio prático da Bíblia, do que encaminhá-lo 
para alguma outra pessoa. 

    

27 Acho difícil dizer não quando vejo algo prático que pode ser 
feito para ajudar alguém em necessidade.     

28 Eu prefiro treinar as pessoas a fazerem várias tarefas do que 
eu mesmo fazer tudo.     

29 
Gosto de falar de maneira amável, reconfortante, com pala-
vras encorajadoras para os outros e me magoo quando ouço 
pessoas falarem asperamente. 

    

30 Gosto de comunicar verdades bíblicas aos outros e observar 
o crescimento em conhecimento da fé Cristã no longo prazo.     

31 
Tenho o desejo de compartilhar com as pessoas mensagens 
que creio serem de Deus e que podem corrigir, encorajar e 
confortá-las. 

    

32 Gosto de deixar minha casa disponível para entreter convida-
dos a noite, e que estejam envolvidos no trabalho para Deus.     

33 Gosto de reuniões regulares por um período de tempo, para 
ajudar indivíduos a crescerem espiritualmente.     

34 Gosto de servir as necessidades dos outros a fim de liberá-los 
para trabalhos mais importantes para o Senhor.     

35 
Tenho a habilidade de organizar pessoas, recursos, planos e 
horários com o objetivo de alcançar o serviço do Senhor efici-
entemente. 

    

36 
Quando as pessoas estão magoadas ou sofrendo, posso sen-
tir por elas, até o ponto de me tornar emocionalmente envol-
vido(a). 

    

37 Tenho a habilidade em explicar questões difíceis, depois de 
meditar e estudar bastante sobre elas.     

38 
Consigo comunicar meus pensamentos direta e francamente 
aos amigos próximos, mesmo que eles possam discordar de 
mim 

    

39 Acho que é pecado se uma pessoa falha em gerenciar bem o 
seu patrimônio.     

40 Gosto de ensinar e repartir com as pessoas, especialmente 
quando posso aplicar a Bíblia na vida diária.     

41 Gosto de fazer tarefas rotineiras para ajudar as pessoas, 
mesmo que elas pareçam inferiores.     
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 Questão 
Geralmente 
verdadeiro 

(5) 

Às vezes 
verdadeiro 

(3) 

Pouco 
verdadeiro 

(1) 

Raramente 
verdadeiro 

(0) 

42 Me sinto confortável em delegar responsabilidades às pes-
soas e guiar um plano para ser realizado.     

43 Sou conquistado principalmente por pessoas que expressam 
delicadeza e bondade.     

44 Gosto de pesquisar respostas para perguntas difíceis.     

45 
Quando falho em viver de acordo com os padrões de vida 
cristãos, os quais considero importantes, me torno desani-
mado comigo mesmo. 

    

46 Eu realmente gosto de contribuir financeiramente e com ou-
tros recursos materiais para causas cristãs.     

47 Quando compartilho a verdade cristã, gosto de ilustrar com 
exemplos pessoais para tornar isso mais prático.     

48 Preciso de garantias para saber se o que faço para ajudar as 
pessoas agrada.     

49 Tenho disciplina para trabalhar sob pressão e alcançar coi-
sas, assim como conheço meus objetivos e metas.     

50 Sinto profunda compaixão e compreensão por aqueles com 
necessidades espirituais e emocionais.     

51 O significado das palavras e como as pessoas as utilizam é 
importante para mim.     

52 Falo sobre o que acredito ser certo e errado, independente-
mente se os outros concordam ou não.     

53 Sinto uma alegria especial ao encorajar as pessoas a serem 
mais generosas em suas contribuições.     

54 
Gosto de dividir ensinamentos práticos das escrituras e como 
elas se relacionam com os problemas pessoais e emocionais 
das pessoas. 

    

55 Quando dou coisas para os outros, prefiro dar algo feito por 
mim mesmo do que comprar algo pronto.     

56 Numa posição de liderança, sinto mais prazer do que frustra-
ção ou sobrecarga.     

57 Gosto de estar envolvido em aliviar os sofrimentos dos outros.     

58 
Quando ouço uma mensagem, eu gosto de checar os fatos e 
detalhes se eu estiver com dúvidas, ao invés de aceitar o que 
é dito sem questionar. 

    

59 
Quando vejo os problemas e necessidades do mundo, sinto a 
obrigação de passar longos períodos de tempo em oração in-
tercessória. 

    

60 Quando dou dinheiro ou outra ajuda tangível para ajudar as 
pessoas, gosto de fazê-lo anonimamente.     

61 Gosto de simplificar questões complexas em etapas práticas, 
para ajudar as pessoas a crescerem espiritualmente.     

62 
Sou uma pessoa imediatista, e quando vejo uma necessi-
dade, quero encontrá-la imediatamente ao invés de esperar 
um momento mais apropriado. 

    

63 Gosto de ser responsável pelo sucesso da organização ou 
grupo do qual faço parte.     

64 Evito posições de liderança onde teria que cumprir decisões 
que pudessem magoar os sentimentos de algumas pessoas.     

65 Gosto de dedicar bastante tempo para estudar a Bíblia para 
aprender a verdade.     

66 Quando compartilho a verdade de Deus com os outros, pre-
ciso ver que isso traz a mudança que Deus deseja para eles.     
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Depois de completar a última questão, revise para ter certeza de que todas as questões foram respon-
didas, e então transfira suas pontuações para o gráfico de tabulação abaixo. 
 
 

Gráfico de tabulação 
 
Nos espaços abaixo, coloque o valor numérico de suas respostas às questões de 1 a 70 (Geralmente 
verdadeiro – 5, Às vezes verdadeiro – 3, Pouco verdadeiro – 1, os dez números horizontalmente e 
marque o resultado na coluna de totais à direita. 
 

 
Nosso dom motivacional primário deverá ser indicado pela maior pontuação. 
  

 Questão 
Geralmente 
verdadeiro 

(5) 

Às vezes 
verdadeiro 

(3) 

Pouco 
verdadeiro 

(1) 

Raramente 
verdadeiro 

(0) 

67 Gosto de viver num padrão inferior ao necessário para ter 
mais para contribuir com a obra do Senhor.     

68 
Gosto de compartilhar com as pessoas a certeza de que ape-
sar das circunstâncias adversas, provações e retrocessos, 
Deus sempre mantém suas promessas. 

    

69 Quando ouço sobre alguma necessidade que alguém tenha, 
estou disposto em voluntariamente ajudar.     

70 
Estou disposto a tolerar mal-entendidos e reações dos outros 
quando trabalho em um plano, porque sei o resultado final da-
quilo que estou procurando alcançar. 

    

          Totais  

1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 
 
 Misericórdia 

2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 
 
 Ensino 

3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 
 
 Profecia 

4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 
 
 Contribuição 

5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 
 
 Encorajamento 

6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 
 
 Serviço 

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 
 
 Liderança / Administração 
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LIÇÃO QUATRO – Seu coração 
 
 
Nessa lição responderemos a questão: “onde eu devo servir na igreja?” 
 
O que vem a sua mente quando falo.... 
 

James Dobson? _______________________ 
 
Billy Graham? ________________________ 
 
Madre Teresa? _______________________ 
 
Chris Tomlin? _______________________ 

  
Quando pensamos nessas pessoas, o que vem à mente é o ____________________ delas, ou, sua 
paixão. 
 
A Bíblia usa o termo coração para descrever um pacote de desejos, esperanças, interesses, ambições, 
sonhos e afeições que você tem. Seu coração representa o que você ama fazer e com o que você 
mais se preocupa.  
 
A Bíblia diz,  

 
“Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós.” 

 
Provérbios 27:19 

 
Seu coração revela seu verdadeiro eu. Seu coração determina porque você diz as coisas que diz, 
porque você sente da maneira que sente, e porque você age da maneira que age. Outra palavra para 
coração é paixão. Há certos assuntos pelos quais você se sente apaixonado e outros não. Algumas 
experiências chamam sua atenção, enquanto outras te aborrecem. Deus tem um propósito em dar a 
você esses interesses inatos. Ele quer que você o sirva com todo seu coração. 
 

 
Compreender seu coração é a segunda maneira de entender sua SHAPE 

para o serviço.  
 
Paixão é um desejo dado por Deus, que nos compele a fazer a diferença em um ministério em parti-
cular. Seu coração ou sua paixão o ajudará a saber onde servir, ele te dá direção. Paixões de seu 
coração podem estar relacionadas com um grupo particular de pessoas, como crianças, jovens, mães 
adolescentes, idosos, sem-teto, etc... Outras paixões podem estar ligadas a causas ou questões como 
o racismo, o meio ambiente, a fome, justiça social, etc... As paixões podem também girar em torno de 
certas funções da igreja, como organização de eventos, pessoas ou sistemas. Deus quer usar seus 
interesses naturais para servi-lo e servir aos outros. Ouvir seus alertas internos podem direcioná-lo ao 
ministério que Deus pretende que você tenha. Você pode dizer que está servindo a Deus com seu 
coração através de: 
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Sua ________________- quando você faz o que ama fazer, ninguém tem que motivá-lo, desafiá-lo ou 
verificar o que você faz. 
 
Seu ________________- sempre que você faz o que Deus o conectou para gostar de fazer, você fará 
isso bem. A paixão conduz à perfeição. Se você não gosta de uma tarefa, é pouco provável que você 
se sobressaia nela. 
 
 

 
 
 
 
Uma parte importante da descoberta de seu perfil é compreender seu coração ou suas paixões. 
Quando seu coração arde por uma área de ministério, você fica mais entusiasmado e mais efetivo em 
servir. 

 
Instruções 
 
1. Considere em oração suas respostas às questões. 
2. Complete a avaliação você mesmo. 
3. Lembre-se, não há resposta certa ou errada. 
4. Não fique preocupado sobre “se” você pode fazer ou “como” pode ser feito. 
5. Complete a avaliação como se não tivesse impedimentos para conquistar os desejos de seu cora-
ção. 

 
Questões 
 
1. Se eu pudesse fazer algo facilmente sem falhar, o que eu faria? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2. Ao final de minha vida, adoraria conseguir olhar para trás e saber que fiz algo sobre: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Se o seu nome fosse mencionado para um grupo de amigos, o que eles falariam sobre o que você 
é realmente interessado ou apaixonado? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Que tipo de assunto faria você ficar conversando até tarde da noite? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

A avaliação do meu coração 
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5. O que eu mais gosto de fazer pelos outros é: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
6. As pessoas que eu mais gostaria de ajudar são: 
 
q Crianças pequenas q Crianças   q Jovens 
q Mães adolescentes q Pais solteiros  q Estudantes universitários 
q Divorciados  q Viúvos   q Solteiros 
q Mulheres de carreira q Jovens casais  q Refugiados 
q Pais   q Casais sem filhos q Sem-teto 
q Desempregados q Idosos   q Portadores de necessidades especiais 
q Prisioneiros  q Pobres   q Hospitalizados 
q Outros:_________________________________ 
 
7. As questões ou causas com as quais me interesso fortemente são: 
 
q Meio ambiente  q Assistência infantil q Homossexualidade 
q Discipulado  q AIDS   q Política 
q Violência   q Injustiça   q Racismo 
q Educação  q Vícios   q Assuntos internacionais 
q Economia  q Evangelismo  q Tecnologia 
q Assistência médica q Pobreza   q Família 
q Aborto   q Fome   q Alfabetização 
q Igreja   q Outro: ____________________________ 
 
8. Eu acho que a área onde eu posso fazer uma contribuição mais significante é: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

Conclusão 
 
Baseado em minhas respostas às questões acima, sinto que tenho o coração ou paixão voltado para: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Se você precisa de mais ajuda para identificar o que mexe com seu coração ou sua paixão, procure 
por padrões em suas respostas. Por exemplo, você vê algum tema? Alguma faixa etária em particular 
se destaca? Há alguma necessidade que se sobressaia? Você serve em uma função similar em áreas 
diferentes? Você consegue priorizar suas preocupações? 
 
Fazer uma declaração de sua paixão não é fácil para todo mundo. Lembre-se que isso é apenas o 
começo de um processo de identificação e esclarecimento de seu coração. Conforme você pensa, ora, 
e ganha mais experiência no ministério, sua paixão ficará cada vez mais clara conforme o tempo 
passa. 
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LIÇÃO CINCO – Suas habilidades 
 
As próximas três lições responderão à questão: “Como devo servir na igreja?” 
 
Suas habilidades são os ______________________ ________________________ com os quais você 
nasceu. Algumas pessoas tem uma habilidade natural com as palavras. Parece que elas saíram fa-
lando do ventre. Outras, tem habilidades atléticas naturalmente, se destacando em coordenação e 
força. Há ainda outros que são bons em matemática, ou música ou em mecânica. 
 
Há três coisas a se lembrar sobre suas habilidades: 
 
1. Todas as suas habilidades vêm de ____________________. 
 
Até mesmo habilidades naturais usadas para o pecado são dadas 
por Deus; elas apenas estão sendo usadas incorretamente ou estão 
sendo abusadas. Uma vez que suas habilidades naturais vêm de 
Deus, elas são importantes e tão “espirituais” quanto seus dons es-
pirituais. A única diferença é que você as recebeu ao nascer. 
 
Uma das desculpas mais comuns que as pessoas usam por não estarem servindo é “eu não tenho 
nenhuma habilidade para oferecer” ou “eu não sou bom em nada”. Isso é ridículo. Vários estudos 
revelaram que a maioria das pessoas possuem de 500 a 700 diferentes habilidades e dons. 
 
2. Cada habilidade pode ser usada para a _________________________________. 
 
O apóstolo Paulo disse: 
 

“...quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. ” 
1 Coríntios 10:31 

 
A Bíblia é repleta de exemplos de diferentes habilidades que Deus usa para sua glória. Você consegue 
citar alguns? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Deus também tem um lugar na igreja onde suas especialidades podem brilhar e fazer a diferença. 
 
 
3. O que tenho capacidade para __________________, Deus quer que eu ___________________. 
 
A Bíblia fala 

“O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força...” 
Eclesiastes 9:10 

 
Você é a única pessoa na terra que é unicamente projetada como você. Ninguém mais tem para ofe-
recer o que você tem. Ninguém mais pode executar sua função na igreja. Deus espera que você use 
as habilidades naturais que ele te deu para Sua glória. Para descobrir a vontade de Deus para seu 
serviço, você deveria examinar cuidadosamente no que você é bom e no que você não é. 

No que quer que você 
seja bom, você deve-
ria estar fazendo pela 

sua igreja. 
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Se Deus não te deu a habilidade acompanhar uma melodia, então ele provavelmente não o chamou 
para cantar no grupo de louvor. Deus nunca pedirá que você dedique sua vida em uma tarefa para a 
qual você não tem talento. 
 
Por outro lado, as habilidades que você tem são uma forte indicação do que Deus quer que você faça 
em sua vida. Elas são dicas para conhecer a vontade de Deus para você.   
 
As seis áreas de talentos naturais estão listadas abaixo: 
 
Linguística   Talentos linguísticos são todos aqueles relacionados às palavras e em como 

nos comunicamos. Podemos colocá-los para funcionar sempre que falamos, 
lemos, escrevemos ou escutamos. 

 
Lógica/Matemática  Pessoas que tem esse talento, procuram por padrões quando eles resolvem 

problemas. Elas têm um talento natural em compreender números. 
 
Espacial   Cada esboço das dimensões de um quarto antes de reorganizar os móveis? 

Isso é usar seu talento espacial! 
 
Atlético/Cinético  Você é bom nos esportes? Você fala com suas mãos? 
 
Musical   Talentos musicais são uns dos primeiros talentos a aparecerem – até mesmo 

bebês podem cantar e acompanhar estruturas rítmicas. 
 
Interpessoal   A habilidade natural em ser amigável e se relacionar com as pessoas facil-

mente. Muito extrovertido. 
 
Apesar de cada pessoa possuir cada um desses talentos até um certo ponto, uma ou duas dessas 
habilidades naturais irá facilmente ser vista num indivíduo. 
 
 

O que você é capaz de fazer, Deus quer que você faça!! 
 
 
 
 
 
 
Uma parte importante em descobrir seu perfil, é compreender suas habilidades ou talentos naturais. 
Use essa avaliação para descobrir as áreas de suas habilidades naturais. 
 

Instruções 
 
1. Considere em oração suas respostas às questões. 
2. Complete a avaliação você mesmo. 
3. Lembre-se, não há resposta certa ou errada. 
4. Marque todas as características que o descrevem. 
5. Preencha no gráfico ao final para ver onde suas habilidades naturais se concentram. 

Minha avaliação de habilidades 
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Linguagem – Habilidade natural com as palavras 
 
q Escrevo melhor do que a maioria das pessoas. 
q Gosto de contar piadas e histórias. 
q Gosto de jogos com palavras, como palavras cruzadas e caça-palavras. 
q Gosto de ler livros. 
q Sou bom na pronúncia das palavras.  
q Aprecio rimas absurdas, trocadilhos e trava-línguas. 
q Gosto de ouvir histórias, pregações gravadas ou pessoas conversando. 
q Tenho um bom vocabulário. 
q Me comunico com as pessoas em uma forma verbal muito boa. 
q Tenho boa memória para nomes, lugares, datas ou trivialidades. 
 
 
 

Lógica / Matemática – Habilidade natural com números e raciocínio 
 
q Faço várias perguntas sobre como as coisas funcionam. 
q Tenho habilidades avançadas em matemática. 
q Gosto de manipular números e resolver problemas financeiros. 
q Gosto de jogos que usam soluções matemáticas.  
q Gosto de jogar xadrez, damas e outros jogos de estratégia. 
q Gosto de quebra cabeças lógicos ou charadas. 
q Gosto de colocar as coisas em categorias hierárquicas. 
q Gosto de tentar novas coisas que requerem pensamentos elaborados. 
q Gosto de pensar de forma abstrata ou em nível conceitual. 
q Tenho um bom entendimento de causa e efeito. 
 
 
 

Espacial – Habilidade natural com figuras e imagens 
 
q Posso relacionar para você uma clara imagem visual das coisas que vi. 
q Leio mapas, gráficos e diagramas facilmente. 
q Sonho acordado frequentemente. 
q Gosto de atividades artísticas. 
q Posso desenhar muito bem. 
q Gosto de assistir filmes, slides ou outras apresentações visuais. 
q Gosto de fazer quebra-cabeças, labirintos, “Onde está Wally?" ou atividades visuais similares. 
q Quando criança, sempre gostei de LEGO e blocos de montar. 
q Me atento mais às figuras do que aos artigos quando leio revistas. 
q Gosto de rabiscar em cadernos e folhas. 
  



~	23	~	
 

Atlética – Habilidade natural do corpo 
 
q Me sobressaio em um ou mais esportes. 
q Me mexo, dou tapinhas ou fico inquieto se fico sentado por um muito tempo no mesmo lugar. 
q Eu sempre fui bom em fazer mímica dos gestos e maneiras dos outros. 
q Adoro separar as coisas e então colocá-las juntas novamente. 
q Gosto de explorar as coisas tanto pelo toque quanto pela observação. 
q Gosto de correr, pular, lutar ou fazer atividades similares. 
q Tenho boa coordenação motora em trabalhos manuais como carpintaria, costura e mecânica. 
q Sou bastante dramático na maneira de me expressar.  
q Experimento diferentes sensações físicas enquanto penso ou trabalho. 
q Gosto de trabalhar com a mão na massa, com materiais como argila ou construção. 
 
 

Musical – Habilidade natural de tom, ritmo e timbre 
 
q Posso falar quando a música está fora do tom ou incomodando. 
q Eu facilmente posso lembrar as melodias de músicas. 
q Tenho uma boa voz para cantar. 
q Gosto de tocar instrumentos musicais ou cantar em um grupo ou coral. 
q Tenho um jeito rítmico de falar e/ou me mover. 
q Eu frequentemente fico cantarolando inconscientemente. 
q Frequentemente toco ritmicamente na mesa ou balcão conforme trabalho. 
q Sou sensível a ruídos do ambiente, como a chuva no telhado. 
q Gosto de vários tipos de música. 
q Posso me lembrar e cantar músicas que não ouço a muitos anos. 
 
 

Interpessoal – Habilidade natural em socializar e construir relacionamentos 
 
q Gosto de socializar com as pessoas. 
q Encontro pessoas que tendem a seguir as coisas que faço. 
q Encontro pessoas que procuram meus conselhos para seus problemas. 
q Tenho tendência a ser safo. 
q Faço parte de clubes ou comitês. 
q Gosto de ensinar as pessoas informalmente. 
q Gosto de interagir com as pessoas durante meu período de lazer. 
q Tenho dois ou mais amigos próximos. 
q Tenho um bom senso de empatia ou interesse pelos outros. 
q Encontro pessoas que procuram por minha companhia. 
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Número 
de opções 
marcadas Habilidade Natural 
 Linguística – Habilidade natural com palavras 

Bibliotecário da igreja   Escritor de comunicados da igreja 
Jornalista da igreja/Escritor de estudos Voluntário administrativo 
Professor particular de inglês  Orador 
Professor  

 Lógica/Matemática – Habilidade natural com números e raciocínio 
Contador da igreja    Agente de compras 
Estatístico     Técnico em informática 
Escriturário                        Tesoureiro da igreja 
Professor de matemática   Professor de ciências 

 Espacial – Habilidade natural com figuras e imagens 
Artista gráfico    Decorador 
Fotógrafo da igreja              Professor de artes e artesanato 
Cenógrafo 

 Atlética – Habilidade natural do corpo 
Diretor recreacional              Dançarino 
Ator                Mecânico 
Carpinteiro     Artesão 
Técnico     Mímico 
Artista plástico    Equipe de teatro 

 Musical – Habilidade natural de tom, ritmo e timbre 
Disc jockey      Músico 
Diretor de coral    Back vocal 
Professor de música   Crítico de música 
Compositor     Membro de coral 

 Interperssoal – Habilidade natural em socializar e construir relacionamentos 
Obreiro     Recepcionista 
Facilitador para crescimento de grupos Anfitrião de grupo em desenvolvimento 
Balcão de informações   Café para recém chegados 
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LIÇÃO SEIS – Seu estilo pessoal 
 
Durante essa aula, faremos a leitura sobre como Deus fez um desenho único de cada um de nós. 
Tanto quanto Deus o desenhou com seus dons espirituais únicos, seu coração único, e suas habilida-
des únicas, Deus também deu a cada um de nós uma personalidade única ou estilo pessoal. É a forma 
pela qual preferimos nos relacionar e lidar com o mundo à nossa volta, 
 
NÃO HÁ ESTILO PESSOAL CERTO OU ERRADO 
 
Pegue seu lápis ou caneta e escreva seu nome na linha abaixo. 
 

__________________________________________________________________ 
 
Agora coloque seu lápis ou caneta na outra mão, e escreva seu nome novamente na linha abaixo. 
 

__________________________________________________________________ 
 
Vamos conversar sobre essa experiência. 
 
Na primeira vez que você escreveu seu nome, você não teve nem mesmo que pensar sobre isso. 
Quando você trocou de mão, o que aconteceu? 
 
Você PODERIA fazê-lo, mas não é sua preferência. 
 
Quando isso se relaciona com o nosso mundo e com aqueles à nossa volta, é também, uma questão 
de PREFERÊNCIAS. 
  
Quando isso vem do seu estilo pessoal, Deus desenhou cada um de nós para responder ao nosso 
mundo de maneiras diferentes; assim, cada um de nós prefere se relacionar de maneiras diferentes. 
 
Servir de maneiras inconsistentes com nosso estilo pessoal, assim como escrever com a “mão errada”, 
nos leva à ineficiência, desmotivação e esgotamento. 
 
Consequentemente, quando conhecemos nosso estilo pessoal, podemos procurar oportunidades para 
servir onde seremos provavelmente mais bem “encaixados”. 
 

Estilo pessoal reflete como preferimos nos relacionar com o 
mundo à nossa volta. 

 
 
ELEMENTOS DO ESTILO PESSOAL  
 
Há dois elementos de nosso estilo pessoal que discutiremos nessa lição. 
 
O primeiro elemento do nosso estilo pessoal é... 
 
COMO VOCÊ É ESTIMULADO 
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Uma das maneiras que compreendemos o estilo pessoal é que 
alguns de nós somos orientados às __________________, e al-
guns de nós somos orientados às ________________________. 
 
Essa escala descreve como você recebe e foca sua energia emo-
cional e como você prefere interagir com as pessoas e as tarefas. 
 
INDIVÍDUOS ORIENTADOS ÀS TAREFAS  
No final da escala “tarefas”, temos pessoas estimuladas por fazer 
coisas. Pessoas orientadas às tarefas ficam confortáveis em tra-
balhar com pessoas que compartilham de seu comprometimento 
com a tarefa, e às vezes, ficam frustradas ou sentem-se incomo-
dadas com muitas atividades de relacionamento. 
 
INDIVÍDUOS ORIENTADOS ÀS PESSOAS 
No final da escala “pessoas” estão as pessoas que se sentem 
estimuladas ao interagirem com outras pessoas. Elas medem re-
sultados em termos de relacionamentos, e preferem trabalhar com outras pessoas em uma configura-
ção de “time”. 
 
Isso não é dizer que quem é orientado às pessoas não se preocupam com o cumprimento da tarefa, 
ou que as pessoas orientadas às tarefas não se preocupam com relacionamentos. É mais uma ques-
tão de prioridade e aproximação. 
 
Alguém orientado às pessoas irá querer gastar algum tempo visitando e conhecendo você, antes de 
focar na tarefa disponível. A pessoa orientada às tarefas, por outro lado pode querer começar a tarefa 
imediatamente, e então ter tempo para visitar mais tarde. Nenhum deles está certo ou errado, é sim-
plesmente uma questão de preferência. 
 
Se você for orientado às tarefas, o conteúdo primário de seu ministério deve ser completar TAREFAS 
que servem as pessoas. Seu foco principal será no CUMPRIMENTO DE TAREFAS. 
 
Se você for orientado às pessoas, o conteúdo primário de seu ministério deverá ser estar mais envol-
vido com a INTERAÇÃO DIRETA COM AS PESSOAS. Seu foco primário será nas QUESTÕES RE-
LACIONAIS. 
 
Tanto as pessoas orientadas às tarefas, quanto as orientadas às pessoas valorizam desenvolver rela-
cionamentos e objetivos em comum, mas cada um tem uma forma primária e secundária em alcançá-
las. Você ficará mais estimulado quando você servir em uma posição que reflete sua preferência do 
estilo pessoal.  
 
O Segundo elemento do seu estilo pessoal é... 
 
COMO VOCÊ SE ORGANIZA 
 
Outra maneira de compreendermos o estilo pessoal é que alguns de nós somos 
_______________________, e alguns de nós somos _____________________________________. 
 
 

Escala do ‘estímulo’ 

ORIENTADO ÀS TAREFAS 

ORIENTADO ÀS PESSOAS 
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Essa escala descreve como você prefere se organizar. 
 

INDIVÍDUOS NÃO ESTRUTURADOS 
Na extremidade de não estruturados da escala, estão as pessoas 
que preferem ter muitas opções e flexibilidade. Eles tendem a gos-
tar de participar de uma série de atividades. 
 
INDIVÍDUOS ESTRUTURADOS 
Na extremidade da escala dos estruturados, estão as pessoas que 
preferem planejar e trazer ordem para suas vidas. Elas tendem a 
procurar decisões e finalizações. São orientadas ao detalhe. 
 
Pessoas estruturadas são o tipo de pessoas que, quando saem de 
férias, elas ligam para o clube do automóvel, pegam mapas, pes-
quisam lugares históricos, fazem reservas de hotéis e restauran-
tes, e tem tudo mapeado. 
Pessoas não estruturadas dizem: “Coloque as malas no carro, va-
mos lá. Iremos tão longe quanto queremos a cada dia. Quando 
quisermos parar, pararemos. ” Novamente, nem é certo nem é er-
rado, é apenas uma questão de preferência. 

 
Se você é não estruturado, sua posição no ministério deverá ser BREVEMENTE DESCRITA. Seus 
relacionamentos com os outros deverá ser ESPONTÂNEA. 
 
Se você é estruturado, sua posição no ministério deverá ser CLARAMENTE DEFINIDA. Seus relacio-
namentos com as pessoas deverão ser CONSISTENTES. 
 
Tanto os estruturados quanto os não estruturados valorizam ser organizado, mas cada um tem uma 
aproximação diferente da organização. Você servirá mais efetivamente e será mais organizado quando 
você serve em uma posição que reflete sua preferência do estilo pessoal. 
 
Para nos ajudar a ter um melhor entendimento de nosso estilo pessoal e como ele se relaciona efeti-
vamente ao ministério, completaremos agora a Avaliação do Estilo Pessoal. 
 
 

Minha avaliação de estilo pessoal 
 
Uma parte importante na descoberta de seu perfil SHAPE é compreender seu estilo pessoal. Essa 
avaliação irá medir dois elementos do seu estilo pessoal, a forma pela qual você se motiva e se or-
ganiza. 
 
 

Instruções 
 
1. Para cada item, circule o número que você considera melhor descrever o que você prefere fazer 
ou ser. 
2. Seja tanto verdadeiro quanto preciso o máximo possível. 
3. Lembre-se, não há resposta certas ou erradas. 

Escala de ‘Organização’ 

N
Ã
O 
 
E
S
T
R
U
T
U
R
A
D
O 

E
S
T
R
U
T
U
R
A
D
O 
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Como você se organiza? 
 
1 Durante as férias, prefiro… Ser espontâneo 1   2   3   4   5 Seguir um plano defi-

nido 
2 Prefiro definir diretrizes que 

são… Gerais 1   2   3   4   5 Específicas 

3 Prefiro… Deixar minhas opções 
em aberto 1   2   3   4   5 Definir as coisas agora 

4 Prefiro projetos que tem … Variedade 1   2   3   4   5 Rotina 
5 Gosto de… Tocar de ouvido 1   2   3   4   5 Ficar atento ao plano 
6 Acho a rotina… Entediante 1   2   3   4   5 Relaxante 

7 Completo minhas tarefas 
melhor… Trabalhando 1   2   3   4   5 Seguindo o plano, vou 

adiante 
 
Some os números que você circulou. 
Meu número organizacional ou meu ‘O’ = ________Total 
 
 
Como você se motiva? 
 
1 Fico mais confortável… Fazendo coisas para 

as pessoas 1   2   3   4   5 Estando com as pes-
soas 

2 Quando faço uma tarefa, 
tendo a… Focar no objetivo 1   2   3   4   5 Focar nos relaciona-

mentos 

3 Fico mais animado com… Desenvolver uma 
causa 1   2   3   4   5 Criar uma comunidade 

4 Me sinto produtivo quando 
tenho… Um trabalho concluído 1   2   3   4   5 Construo um rela-

cionamento 

5 É mais importante começar 
uma reunião… Pontualmente 1   2   3   4   5 Quando todos estão lá 

6 Me preocupo mais em… Atender o prazo 1   2   3   4   5 Manter a equipe 
7 Dou mais valor à… Ação 1   2   3   4   5 Comunicação 

 
Some os números que você circulou. 
Meu número de como me motivo ou meu ‘M’ = ________Total 
 
 
Classificando sua avaliação 
 
1. Na próxima página, marque a linha ‘O’ na escala que corresponde ao seu total Organizacional. 
2. Marque a linha ‘M’ na escala que corresponde ao seu total de como você se motiva. 
3. Faça uma linha vertical através da marca que você fez na escala ‘O’. 
4. Faça uma linha horizontal através da marca que você fez na escala ‘M’. 
5. Seu estilo pessoal será indicado onde essas linhas se encontram. 
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ESTILO PESSOAL 
Escala de Avaliação 

 
Escala ‘M’ 

ORIENTADO ÀS TAREFAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escala ‘O’     Escala ‘O’ 
NÃO ESTRUTURADO  ESTRUTURADO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Escala ‘M’  

ORIENTADO ÀS PESSOAS 
 

 
 
Meu estilo pessoal é __________________________________________________ 
 

__________________________________________________ 
 
 
 
Os quatro quadrantes do estilo pessoal 
 
TAREFA/NÃO ESTRUTURADO 
Se você tende a ser tarefa/não estruturado, você gosta de diretrizes gerais, versatilidade, ajudar sem-
pre que preciso, e resultados tangíveis. 
 
Se este é seu estilo pessoal, considere os tipos de posição no ministério que o ajudam a preencher 
uma AMPLA VARIEDADE de responsabilidades. 
 
Exemplo: Contador de oferta, voluntário para configuração das salas, técnico de som e luz. 
 

TAREFA / NÃO ES-
TRUTURADO 

7 
 

10 
 
14 
 
18 
 

TAREFA / ESTRU-
TURADO 

7     10     14     18    21    24     28     32     35 

PESSOAS / NÃO 
ESTRUTURADO 

 
24 

 
28 

 
32 

 
35 

PESSOAS / ESTRU-
TURADO 
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TAREFA/ESTRUTURADO 
Se você tende a ser tarefa/estruturado, você gosta de ver o trabalho concluído, focando nos resultados, 
seguindo uma agenda e aprecia o direcionamento claro. 
 
Se este é seu estilo pessoal, considere o tipo de posição no ministério que o permita saber claramente 
quais OBJETIVOS e COMO a tarefa será concluída. 
 
Exemplo: cenógrafo, organizador de eventos especiais, voluntário para projetos especiais de constru-
ção. 
 
 
PESSOAS/NÃO ESTRUTURADO 
Se você é pessoas/não estruturado, você gosta de situações espontâneas, com muita conversa; você 
se relaciona bem com as pessoas e tende a ser flexível. 
 
Se você é esse estilo pessoal, considere o tipo de posição no ministério que te dê liberdade para 
responder às pessoas ESPONTANEAMENTE. 
 
Exemplo: voluntário de linha direta, líder de ministério em high school, ou visitante de hospital. 
 
 
PESSOAS/ESTRUTURADO 
Se você é pessoas/estruturado, você gosta de relacionamentos definidos, sente-se seguro em ambi-
ente familiar, projetos entusiasmados e gosta de relacionamentos familiares. 
 
Se você é este tipo de estilo pessoal, considere o tipo de posição no ministério que o permitirá intera-
gir com pessoas de maneira ESTÁVEL ou com CONFIGURAÇÕES DEFINIDAS. 
 
Exemplo: obreiro, voluntário em doação de alimentos, ou líder de pequenos grupos. 
 
Enquanto demos a você alguns exemplos de como seu estilo pessoal pode se refletir em várias posi-
ções, há um número de posições no ministério que podem utilizar vários estilos. 
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LIÇÃO SETE – Sua experiência 
 
Nossas histórias pessoais formam muito do que somos e do que nos tornaremos. Seja bom ou ruim, 
todos temos diferentes experiências que ajudaram a moldar que somos. A maioria dessas experiências 
estavam além do nosso controle. Mas Deus as permitiu para experimentarmos seus propósitos em 
nossas vidas. Determinando sua SHAPE para servir a Deus, você deverá examinar pelo menos seis 
experiências de seu passado: 
 
Experiências _____________________: O que você aprendeu crescendo em sua família? 

 
Experiências _____________________: Quais eram suas matérias favoritas na escola? 

 
Experiências ___________________: Em quais empregos você foi mais efetivo e quais gostou mais? 

 
Experiências ____________________: Quais foram seus períodos mais significantes com Deus? 

 
Experiências ____________________: Como você serviu a Deus no passado? 

 
Experiências _____________________: O que você aprendeu com problemas, mágoas ou prova-
ções? 
 
Suas _________________________ compreendem o que você é. Deus deseja usar cada experiência 
que você teve para o benefício dele. E é esta última categoria, experiências dolorosas, que Deus mais 
usa para preparar você para o ministério. Deus nunca desperdiça uma mágoa! Até mesmo o escritor 
de Salmos entendeu o que é a experiência da dor na vida. 
 
 

“Estou a ponto de cair, 
e a minha dor está sempre comigo. 

Confesso minha culpa; 
em angústia estou por causa do meu pecado. 

Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos; 
é grande o número dos que me odeiam sem motivo. 

Os que me retribuem o bem com o mal 
caluniam-me porque é o bem que procuro. 

 
Senhor, não me abandones! 

Não fiques longe de mim, ó Deus! 
Apressa-te a ajudar-me, 
Senhor, meu Salvador!” 

Salmos 38:17-22 
 
Seu maior ministério provavelmente virá de suas ________________________________________.  
Quem ministraria melhor aos pais de uma criança dom síndrome de Down do que outro casal que tem 
um filho afligido da mesma maneira? Quem melhor poderia ajudar um alcoólatra a se recuperar, do 
que alguém que lutou com esse demônio e encontrou liberdade? Quem melhor poderia confortar uma 
esposa cujo marido a deixou por uma amante do que uma mulher que passou pela mesma agonia? 
Às vezes, Deus intencionalmente permite que você passe por ________________ 
________________ para equipá-lo para seu futuro ministério para os outros.  
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A Bíblia diz: 
 

“Ele nos auxilia em todas as nossas aflições 
 para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos.  

E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus.” 
 

2 Coríntios 1:4 NTLH 
 
 

Se você realmente deseja ser usado por Deus, você deve en-
tender uma verdade poderosa: as experiências que mais o fi-
zeram se ressentir ou se arrepender na vida – aquelas que 
você quer esconder e esquecer – são as experiências que 
Deus quer que usemos para ajudar as pessoas. Essas experi-
ências são seu ministério! 
 
Para Deus usar suas experiências dolorosas, você deve estar 
disposto a compartilhá-las. Você tem que parar de encobri-las, 
e deve honestamente admitir suas culpas, falhas e medos. Fa-
zer isso provavelmente será seu ministério mais efetivo. As 
pessoas ficam sempre mais encorajadas quando compartilha-
mos como a graça de Deus nos ajudou em nossa fraqueza, do 
que quando fazemos alarde sobre nossas forças. 
 
O que você fará com o que você passou? Não jogue for a sua 

dor; use-a para ajudar outras pessoas. 
 
 

Apenas compartilhe experiências que possam 
ajudar aos outros. 

 
 
 

Minha avaliação de experiência 
 
Uma parte importante na descoberta de seu perfil SHAPE é chegar a um acordo com as experiên-
cias de seu passado que ajudaram a formar quem você é. 
 

Instruções 
 
1. Responda as questões em cada categoria da melhor maneira. 
2. Não tenha pressa para pensar em suas experiências do passado.  
 
 

Seu maior mi-
nistério prova-
velmente virá 
de seu maior 
sofrimento. 
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Experiências familiares 
Qual é a principal, a coisa mais específica que você aprendeu crescendo em sua família? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Experiências educacionais 
Quais matérias (duas) eram suas favoritas na escola? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Experiências vocacionais 
Qual foi o emprego mais agradável que você já teve? Por quê? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Experiências espirituais 
Qual foi sua experiência mais significativa em comunhão com Deus? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Experiência ministerial 
Cite dois ministérios que você serviu no ano passado. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Experiências dolorosas 
Cite dois problemas, mágoas ou provações das quais você tirou lições. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
De todas essas experiências citadas acima, quais delas mais afetaram sua vida? Cite duas. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO OITO – Como um verdadeiro servo age 
 
De um ponto de vista material, como uma pessoa se torna importante? 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
A visão de Jesus sobre importância é bem diferente dessas coisas citadas acima. 
 
Jesus disse: 
 

 “…quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo” 
 

Marcos 10:43 
 
Em nossa cultura de autosserviço, com sua mentalidade de egoísmo, agir como servo não é um con-
ceito popular. Jesus, entretanto, mediu grandeza em termos de serviço, não de status. Deus determina 
grandeza através de como você serve várias pessoas, não quantas pessoas servem a você. É tão 
contraditório com a ideia que o mundo tem de grandeza, que temos dificuldade em compreender isso, 
muito mais em praticar isso.  
 

Servimos a Deus servindo aos outros 
 
Enquanto conhecemos o quanto sua SHAPE é importante para 
servir a Deus, ter um coração de servo é muito mais importante. 
Lembre-se, Deus o formou para seu serviço, não para ser auto-
centrado. Sem um coração de servo, você será tentado a tanto 
fazer um mau uso da sua SHAPE para ganhos pessoais quanto 
para usá-lo como desculpa para ficar livre de encontrar algumas 
necessidades. 
 
Algumas vezes Deus testa nosso coração nos pedindo para ser-
vir de formas para as quais não fomos modelados. Enquanto 
você pode não ter o dom para uma tarefa em particular, você 
pode ser chamado para fazê-la, se não tiver ninguém com esse 
dom por perto. Seu ministério primário deveria ser na área da sua 
SHAPE, mas seu ministério secundário é onde quer que você 
seja necessário no momento. Sua SHAPE revela seu ministério, mas seu coração de servo revela sua 
maturidade. Para se tornar um VERDADEIRO SERVO devemos entender como um VERDADEIRO 
SERVO age. 
 
Nas próximas páginas, descobriremos como um VERDADEIRO SERVO age. 
 
 
Servos verdadeiros se fazem _______________________ para _______________________. 
 
Servos verdadeiros não preenchem seu tempo com outras buscas que possam limitar sua disponibili-
dade. Eles querem estar prontos para entrar em serviço assim que são chamados, mesmo que isso 

Sua SHAPE revela 
seu ministério, 

mas seu coração 
de servo revelará 
sua maturidade. 
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signifique que nossas prioridades – planos feitos tenham que ser colocados de lado. Se você serve 
apenas quando é conveniente para você, você não é um servo verdadeiro.  
 
 
Servos verdadeiros ________________ ________________ às ___________________________. 
 
Servos verdadeiros estão sempre no cuidado para encontrar maneiras de ajudar aos outros. Quando 
eles veem uma necessidade, eles aproveitam a oportunidade para encontrá-la.  
 
A Bíblia diz: 

“Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, 
especialmente aos da família da fé.” 

Gálatas 6:10 
 
Quando Deus coloca alguém que tem uma necessidade bem à sua frente, ele está dando a você a 
oportunidade de crescer no serviço. Perceba, também, que as necessidades das pessoas dentro da 
sua família da igreja devem estar no topo da sua lista de ações. 
 
Servos verdadeiros fazem seu _______________________ com o que eles ______________. 
 
Servos não dão desculpas, procrastinam, ou esperam circunstâncias melhores. Eles apenas fazem o 
que precisa ser feito. Deus espera que você faça o que você pode, com o que você tem, onde quer 
que esteja. Um serviço não-tão-perfeito é sempre melhor do que as melhores intenções. Alguém uma 
vez disse: “Eu preferiria fazer algo errado para Deus fazendo algo, do que fazer algo certo para o diabo 
ao não fazer nada.” 
 
Você pode já ter ouvido “Se você não pode fazer algo com excelência, não faça”. Bem, Jesus nunca 
disse isso! A verdade é, quase tudo que fazemos é feito insuficientemente quando começamos a fazê-
lo – é assim que aprendemos. Poderíamos envolver mais de centenas de colegas no ministério, e 
então teríamos a igreja perfeita dirigida por algumas elites. 
 
Mesmo que a igreja não tenha abundância em finanças, um servo verdadeiro fará seu melhor com o 
que estiver disponível.  
 
Servos verdadeiros fazem todas as ___________________ com igual _____________________. 
 

 
“O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força...” 

Eclesiastes 9:10 
 
Para um verdadeiro servo o tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão é, isso precisa ser feito? 
Você nunca chega a um estado na vida onde você é muito importante para ajudar com tarefas subal-
ternas. Deus nunca o dispensará do mundano. 
 
Jesus se especializou em tarefas subalternas que muitos outros tentaram evitar: lavar os pés, ajudar 
crianças, arrumar o café da manhã, e servir leprosos. Nada estava abaixo dele, pois ele veio para 
servir. Pequenas tarefas frequentemente mostram um grande coração. Nenhuma tarefa está abaixo 
de você quando você tem um coração de servo. 
 
Servos verdadeiros são ___________________ aos seus ______________________________. 
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Servos concluem suas tarefas, completam suas responsabilidades, mantém suas promessas e com-
pletam seus compromissos. Eles não deixam o serviço pela metade, e eles não desistem quando se 
sentem desencorajados. Eles são confiáveis e seguros. 
 
Fidelidade sempre é uma qualidade rara. A maioria das pessoas não sabem o significado de compro-
metimento. Eles fazem comprometimentos casualmente, então quebram esses compromissos por ra-
zões fúteis sem nenhuma hesitação, remorso ou arrependimento. Todas as semanas as igrejas preci-
sam improvisar por que voluntários não se prepararam, não apareceram, ou nem mesmo ligaram para 
dizer que não viriam. Servos, também, nunca se aposentam. Você pode se aposentar de sua carreira, 
mas nunca se aposentará de servir a Deus. 
 
Servos verdadeiros _______________________ um perfil __________________________. 
 
Servos não se promovem ou chamam atenção para si mesmos. Se são reconhecidos por seus servi-
ços, eles humildemente aceitam, mas não permitem que a notoriedade os distraiam de seus trabalhos. 
Autopromoção e servidão não se misturam. Servos verdadeiros não servem para ter aprovação ou 
aplausos dos outros. Eles vivem para a audiência de Deus. 
 
Não se sinta desencorajado quando seu serviço não é notado ou tomado como certo. Continue ser-
vindo a Deus! Até mesmo o menor serviço é notado por Deus e será recompensado por ele um dia. 
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LIÇÃO NOVE – Como um verdadeiro servo pensa 
 

 “Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus...” 
Filipenses 2:5 

 
Servir começa em sua mente. Ser um verdadeiro servo requer uma mudança mental e em suas atitu-
des. Deus é sempre mais interessado em porque fazemos algo do que no que nós fazemos. Nossas 
atitudes contam mais do que nossas conquistas para Deus. 
 
Servos verdadeiros servem a Deus com uma mentalidade de cinco atitudes. 
 
Servos verdadeiros pensam mais nos _______________ do que em __________________________. 

 
Servos focam nos outros, não em si mesmos. Quando paramos de focar em nossas próprias necessi-
dades, nos tornamos atentos às necessidades daqueles à nossa volta. A Bíblia nos diz em Filipenses 
2:7 que Jesus “...esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo...”. Quando foi a última vez que você 
esvaziou a si mesmo para o benefício de alguém? Você não pode ser um servo se você está cheio de 
si mesmo. 
 
Servos verdadeiros pensam como ___________________, não como _______________________. 
 
Servos lembram que Deus é o proprietário de tudo. Na Bíblia, um mordomo era um servo o qual era 
confiado a gerenciar uma propriedade. Tudo que o proprietário tinha era confiado aos seus cuidados. 
Assim é como nós nos aproximamos das questões financeiras em nossas vidas. Para ser um verda-
deiro servo, você deve resolver a questão do dinheiro em sua vida. Jesus disse: “Nenhum servo pode 
servir a dois senhores (…). Vocês não podem servir a Deus e ao Dinheiro. ” Lucas 16:13. Viver para 
um ministério e viver para o dinheiro são mutualmente metas exclusivas. Todo o seu dinheiro, seu 
tempo e suas energias pertencem ao Senhor. Ele insiste em sua submissão exclusiva, não uma fide-
lidade parcial. 
 
Servos verdadeiros pensam sobre seus ___________________, não no que os _____________ estão 
fazendo. 
 
Servos verdadeiros não comparam, criticam, ou competem com outros servos ou ministérios. Eles 
estão muito ocupados fazendo o trabalho que Deus deu a eles. 
 
Competição entre servos de Deus é sem razão por vários motivos: 
 

1. Estamos todos _________ ______________ _______________. 
 

2. O objetivo é fazer Deus ter um __________ _______________, não nós __________________. 
 

3. Nós todos temos ________________________ __________________________. 
 

4. Todos nós temos uma _______________________ ___________________. 
 
Não há espaço para ciúmes entre servos. Quando você está ocupado servindo, você não tem tempo 
para ser crítico. 
 
Servos verdadeiros baseiam suas ________________________ em _______________________. 
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Servos de Cristo sabem que eles são amados e aceitos pela graça, assim sendo, eles não têm que 
provar seu valor. Eles estão dispostos a aceitar empregos que pessoas inseguras considerariam 
‘abaixo’ delas. Jesus proveu o maior exemplo de serviço para nós, de uma autoimagem segura, 
quando ele lavou os pés de seus discípulos. Lavar os pés era o equivalente a ser um engraxate, um 
emprego sem status. Mas Jesus sabia quem ele era, então a tarefa não ameaçou sua autoimagem. 
 
A Bíblia diz: 
 

“Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder,  
e que viera de Deus e estava voltando para Deus; 

assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa  
e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou 
água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos...” 

João 13:3-5 
 
Apenas pessoas seguras podem servir. Pessoas inseguras sempre estão preocupadas sobre como 
eles aparecem para os outros. Verdadeiros servos não precisam da validação dos outros. Eles não 
precisam cobrir suas paredes com placas e prêmios para validar seus trabalhos. Eles não insistem em 
serem rotulados por títulos, e eles não se enchem de superioridade. Símbolos de status não desne-
cessários porque você não mede seu valor por suas conquistas. 
 
Servos verdadeiros pensam no ministério como uma ______________________, não como uma 
_____________________. 
 
Servos verdadeiros gostam de ajudar as pessoas, atender necessidades, e fazer o ministério. Eles 
“prestam culto ao Senhor com alegria” (Salmos 100:2). Há quatro razões para verdadeiros servos 
trabalharem com alegria: 
 

1. Verdadeiros servos ________________ o Senhor. 
 

2. Verdadeiros servos são __________________ pelas _________________ de Deus. 
 

3. Verdadeiros servos sabem que servir é o mais _______________ uso da ________________. 
 

4. Verdadeiros servos sabem que Deus tem ________________ uma ____________________. 

 
Para ser um servo, devo pensar como um 

servo. 
Meu perfil S.H.A.P.E 
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meus dons espirituais 

meu coração 

minhas habilidades 

meu estilo pessoal 

minha experiência 
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