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1. Encontro - Quebra-gelo – Diga algo que alguém fez por você que marcou a sua vida ou alguma coisa que você 
fez por alguém e sabe que marcou a vida dela e que a fez mudar de vida. 

2. Exaltação:  
3. Edificação:  

O SERVO QUE SERVE – Mateus 25.14-29 
14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. 
15. A um deu cinco talentos, a outro dois, e a outro um; a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu 

de viagem. 
16. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os, e ganhou mais cinco. 
17. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. 
18. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. 
19. "Depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. 
20. O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse: ‘O senhor me confiou cinco talentos; veja, eu 

ganhei mais cinco’. 
21. "O senhor respondeu: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco; eu o porei sobre o muito. Venha e 

participe da alegria do seu senhor!’ 
22. "Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse: ‘O senhor me confiou dois talentos; veja, eu ganhei mais 

dois’. 
23. "O senhor respondeu: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco; eu o porei sobre o muito. Venha e 

participe da alegria do seu senhor!’ 
24. "Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: ‘Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde 

não plantou e junta onde não semeou. 
25. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence’. 
26. "O senhor respondeu: ‘Servo mau e negligente! Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não 

semeei? 
27. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta 

com juros. 
28. ‘Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez. 
29. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será 

tirado. 
 

 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
Uma das questões que nós precisamos estar sempre atentos: É como estamos desenvolvendo o nosso papel 
como igreja – em relação a Deus e às pessoas. Pq o chamado de Deus envolve essas duas coisas: 
Envolve - o nosso compromisso com Deus e e 
Envolve - o nosso compromisso com as pessoas 
Envolve:  A forma como nós servimos a Deus 
Envolve: E a forma como servimos às pessoas 
 
1. O servo que serve é aquele que atende o chamado, abandona o que o impede de servir e assume a missão 

 Leiam o verso 14 – Na sua vida como você tem atendido o chamado de Deus para cumprir a sua missão 
e há alguma coisa ainda que você precisa abandonar para atender a esse chamado? 
 

2. O servo que serve é aquele que procura meios de abençoar as pessoas 

 Leiam Mateus 5.13-16 – 1 Coríntios 14.12 – 1 Pedro 4.10a - De que forma hoje nós podemos servir de 
forma prática às pessoas para que elas também conheçam a Jesus? 
 

3. O servo que serve é aquele que multiplica o seu nível de influência 

 Leiam Mateus 25.16,17 – Qual a importância que você vê em multiplicar o seu nível de influência e o 
que isso pode representar para o Reino de Deus? 
 

4. O servo que serve é aquele que rompe com o ciclo de esterilidade  
Leiam o texto a seguir de João 12.24, onde Jesus diz: “Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo 
não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto” 

 O que este texto acima ensina e como vivê-lo integralmente no dia a dia? 
 

 

4. Evangelização 
Anote o nome das pesoas que você gostaria que fossem alcançados com a salvação: 

 
5. Tempo de Oração – Investir tempo em oração é fundamental para a vida cristã.  


