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ROTEIROPGM 
15 a 21 de março de 2020 

Vocacionados  
para Servir  
Quebra-gelo 

Responda com sinceridade: Você gosta mais de servir ou de ser 
servido?  
 

Tempo de cantar 

Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência. 
 

Leitura Bíblica 

Marcos 10:35-45 
 

Tempo de Compartilhar a Palavra  

 Acreditamos ter muitos direitos. Por exemplo, temos ou 
não temos o direito de, depois de um dia fatigante de trabalho, 
usar nosso sofá apenas para assistir à TV e relaxar? Temos ou 
não temos o direito de gastar o nosso salário apenas com aquilo 
que nos traz satisfação pessoal, sem pensar em mais ninguém? 
Temos ou não temos o direito de usar os nossos tempo e 
dinheiro apenas para nosso próprio bem?  

 Bem, temos esses direitos. Jesus também tinha o direito de 
ser adorado, de ser servido. Porém, ele nos ensinou que o 
caminho do discipulado passa justamente pelo abrir mão desses 
direitos. Se nem ele se agarrou aos Seus direitos, quanto mais 
nós. Se não estivermos dispostos a renunciar direitos para servir 
aos outros não poderemos dizer que estamos imitando Jesus. 
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Para discipularmos, primeiro precisamos estar dispostos a 
separar tempo e recursos, que naturalmente gastaríamos 
conosco, para investirmos em outra pessoa. Hoje mesmo Deus 
está chamando você a renunciar seu conforto e doar-se para a 
vida de alguém. Você sabe quem. Que tal separar uma noite 
esta semana para servir e amar essa pessoa de forma prática?  

Reflexão  

1. Como o servir pode ir ao encontro dos nossos direitos?  
 

2. Como aplicar o ensinamento de “servir” na sociedade?  
 

3. Como aplicar o ensinamento de “servir” em nossa família?  
 

Tempo de Orar 

 Em pequenos grupos, ore pedindo a Deus que nos ajude a 
renunciarmos a nós mesmos em busca de servir a outros, como 
Jesus ensinou.  
 

Tempo de Multiplicar 

 Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração. 
 

Tempo da Igreja 

 Informar a Agenda da Igreja. Você pode encontrar em 
pibsaoluis.org.br. 


