Ministério Avivamento Já – www.avivamentoja.com
Estudo Bíblico para Adolescentes e Jovens N° 27

Ajudando na Igreja
Atividade Nº 1
Ler no grupo Atos 6:1 a 7. Completar:
a. Atos 6:3
“Por isso, irmãos, _______________ entre vocês sete homens de
_________________,
____________
do
______________
_____________ e de __________________, e nós entregamos esse
____________ a eles.”

Neste estudo vamos ver algumas características que são
necessárias para uma pessoa que quer ajudar no ministério
(serviço) da igreja. Primeiro, vamos ver quatro coisas que são
importantíssimas: a fidelidade, a disponibilidade, a
submissão e a capacidade de aprender.

Atividade Nº 2: A Fidelidade
a. Provérbios 20:6
“Todos dizem que são ______________ e ______________, mas tente achar alguém que
_________________ seja.”
b. Mateus 24:45
“Jesus disse: ‘Sabemos que é o empregado ________________ e ___________________________
que o patrão ________________ de tomar conta dos outros _____________________, para dar a
eles os mantimentos no tempo _________________.”
Atividade Nº 3: A Disponibilidade
Ler no grupo Lucas 14:15 a 24. Completar:
a. Versículo 18
“—Mas eles, um por um, começaram a dar ______________________. O primeiro disse ao
empregado: ‘________________ um ______________ e tenho que dar uma _____________ nele.
Peço que me ________________.’”
b. Versículo 19 e 20
“—Outro disse: ‘__________________ cinco juntas de bois e preciso __________ se
________________ bem. Peço que me __________________.’ —E outro disse: ‘Acabei de
______________ por isso não ________________ ir.’”

Se a pessoa não tivesse tempo disponível para poder dedicar-se às atividades da
igreja, não seria possível contar com a sua colaboração nestas atividades. Assim,
além de ser fiel, é necessário que aquele que quer ajudar na igreja tivesse tempo
disponível para isso.
Atividade Nº 4: A Submissão
a. Hebreus 13:17
“______________________ aos seus __________________ e _____________ a suas
______________, pois eles ________________ sempre das necessidades ___________________
de _________________ porque sabem que vão prestar _______________________ disso a
______________.”
b. 1 Coríntios 16:15 a 16
“Vocês __________________ Estéfanas e a família dele. Vocês ________________ que eles foram
os ________________ cristãos ___________ na província de Acai e que ________ têm se
_________________ ao _______________ do povo de _____________. Peço a vocês, meus
irmãos, que _______________ a _________________ deles e dos outros que os ______________ e
_________________ com eles.”

A Bíblia ensina que Deus tem colocado líderes na igreja, não como ditadores que
querem controlar nossa vida, mas como pessoas que podem orientar, ajudar e servir
como exemplos para o rebanho de Deus. Devemos obedecer aos nossos líderes,
mesmo quando não entendemos ou concordamos com as suas orientações. Esta
atitude de obediência é a verdadeira submissão.
Atividade Nº 5: A Capacidade de Aprender
a. Mateus 11:29
“Sejam meus _______________ e _____________ comigo porque sou ______________ e tenho
um _______________ humilde; e vocês encontrarão _______________.”
b. Salmo 119:73
“Ó _________________, as tuas mãos me _____________ e me __________________, dá-me
________________________ para que eu possa ________________ as tuas ______________.”

Uma marca de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus é que esta pessoa está
sempre disposta para aprender coisas novas. Precisamos sempre ser como crianças,
reconhecendo que não somos os “donos da verdade”, mas estando prontos para
aprender coisas novas.
Atividade Nº 6: Completar as quatro características de uma pessoa que ajuda na igreja:
1. A F___________________________

2. A D___________________________

3. A S___________________________

4. A capacidade de ________________________

