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38 Semana 

                 O Ano de Semear – Como servo - Servir na Comunidade 

 louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. 

Atos 2:47 (NVI) 

  


Foco de Oração: Parece certo que há muito neste versículo que não é dito. A igreja depois do Pentecostes não 
gasta todo o seu tempo no templo, ou não teria havido nenhuma oportunidade de ganhar o favor com "todas as 

pessoas." Certamente, as mudança de vida daqueles que iam sendo salvos teve um enorme impacto sobre o resto 

do comunidade. A Igreja é chamada a ser sal e luz neste mundo. Uma das maneiras que podem servir como sal e 

luz é demonstrar o nosso coração de servidão dentro de nossas próprias comunidades. Se o coração de servo é 
desejar o melhor para os outros, o que inclui as nossas cidades, nossos bairros, e nossos vizinhos. Igrejas que têm 

travado essa visão de servir a comunidade, encontrar formas criativas para demonstrar o amor de Deus para as 

suas cidades e bairros. Igrejas se apresentaram como voluntários em hospitais, e enviou equipes em bairros 
pobres para limpar lixo, reparação e pintura de casas de idosos. Dar garrafas de água em cruzamentos 

movimentados, dar material escolar para as famílias carentes com crianças em idade escolar, sediar celebrações 

especiais para idosos no bairro com música e comida, enviar equipes para os bairros para recolher o lixo, 
arrancar as ervas daninhas, e limpeza geral. Tudo isso e muito mais oportunidades para os crentes a servir suas 

comunidades. Peça a Deus para mostrar-lhe quais são as necessidades de seu bairro. Reúna os irmaos de sua 

igreja e sirva, sem alarde, e se as pessoas lhe perguntar o que você está fazendo, simplesmente dizer, estamos 

aqui para demonstrar o amor de Deus para o nosso bairro. Só Deus sabe o poder que essa porção simples pode 
ter na vida das pessoas afetadas e os que estão assistindo. Acredite e obedeça a Deus nesta área de serviço e você 

verá o que Deus pode fazer para trazer graça de todo o povo. 

 
 

 

Dia 1: Peça a Deus para lhe dar uma visão de como você e sua igreja pode servir a sua cidade e seus

   bairros. 

Dia 2: Você tem medo desse tipo de serviço? Peça ao Senhor para lhe mostrar, e dar-lhe novo ânimo. 

Dia 3: Confesse todas as maneiras que o Senhor possa esta mostrando  uma área de serviço, e você não

   obedeceu. 

Dia 4: Peça ao Senhor para mostrar-lhe maneiras que você pode servir seu bairro e seus vizinhos. 

Dia 5: Ore para que sua igreja tenha uma visão para servir a comunidade de forma criativa ao longo do 

ano. 
Dia 6: Ore por outras igrejas em sua cidade possa ter uma visão semelhante de servir a comunidade.  

Dia 7: Ore por missionários que servem diariamente às necessidades de suas comunidades 
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