




Uma verdade relevante de notável distinção 
no Novo Testamento é que Deus não tem 

!lhos que não sejam servos. 
H.D. Ward 

Nunca assuma mais serviço cristão se você 
não for capaz de dar conta dele mediante a 

oração da fé 
Alan Redpath 



Assunto muito importante 

A fé, se não tiver obras,  
por si só está morta 

Tg 2.17 

Fé verdadeira Obras 

Obras = práticas e serviço 
cristãos 



O que queremos dizer por  
serviço cristão? 

É todo e qualquer desempenho – seja por 
atitudes, palavras ou ações concretas – 
resultante da atuação do Espírito Santo 

em nossa vida e que vise ao  
atendimento  

das necessidades dos  
nossos semelhantes. 



 Com esta definição, procuramos ser 
deliberadamente mais completos e abrangentes 

Os evangélicos têm feito alguma coisa para aliviar as 
necessidades dos mais carentes 

(ação social) mas em termos gerais, tais 
necessidades têm aumentado.  

Precisamos atacar a raiz do problema, com 
mudanças sociais e políticas que removam as 

causas da desigualdade social 



O que a Bíblia diz 

O Velho Testamento enfatiza a necessidade de 
ajudar o pobre, o necessitado, a viúva e o 
estrangeiro. Am 5.11; Mq 6.8; Zc 7.10  

O Novo Testamento também 

•  Exemplo de Jesus. At 10.38 

•  Exemplo de Paulo. At 20.35 

•  Expressão da fé. Tg 2.14-17 



Somos todos servos de Deus e de Cristo: 

Velho Testamento: 

________________________________________ 

Novo Testamento:  

•  Usa o termo “doulos”, escravo 124 x.  

Somos “livres” (Gl 5.1) 

•  Sl 116.16; Sl 135.14; Dn 3.26 

Somos “!lhos” (Jo 1.12) 

Somos “escravos” e “amigos” (Jo 15.15) 



Melhor que ser “escravo” do pecado... 

•  Rm 6.17 

Não somos libertados da escravidão do pecado para 
nada ou para fazer “o que der na telha”, mas para 
servir a um outro Senhor... 

•  Jo 8.34 com 36 

•  Tt 3.3 

•  Jo 15.14 

•  I Ts 1.9 

•  Rm 12.11 
Servir com trabalho  
e com obediência 




