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CURSO DE VOLUNTÁRIOS 

ESTUDO 01: SERVIR POR ALGO MAIOR 

 

Seja bem-vindo ao Curso de Voluntários. A essa altura você já deve ter plena consciência de ter sido 
chamado para gerar frutos no Reino de Deus. Ninguém, sim, ninguém é chamado para a Igreja 
simplesmente para se assentar no banco e participar do culto. A cada um Deus entregou talentos que 
precisam ser usados em prol do Reino. Tudo foi minuciosamente planejado por Deus para que Seus 
propósitos fossem alcançados. 

Então, se você está iniciando hoje o CURSO DE VOLUNTÁRIOS, tenha consciência de que isso não é 
algo aleatório; Deus sabe exatamente quem você é, conhece seus talentos, suas limitações e sabe a 
razão de você estar aqui. 

Algo Milenar 

O Plano de Salvação estabelecido por Deus começou a ser colocado em prática há mais ou menos 
3.500 anos atrás, quando Deus chamou Abraão de Ur do Caldeus e o trouxe para Canaã. De lá para cá, 
tudo o que aconteceu girou em torno desse Plano de Salvação: a criação da nação hebraica (judeus), 
os impérios, os reis, os profetas... Então, Deus enviou Jesus Cristo para selar esse Plano, para que a 
humanidade tivesse uma chance de se salvar. 

Há mais de 2.000 anos atrás, Jesus iniciou Seu trabalho em Cafarnaum, na Galileia. Seu Ministério 
durou apenas 3 anos aqui na terra e antes de subir aos céus, Ele nos deu a missão de FAZER 
DISCÍPULOS. Leia Mateus 28:19,20. 

Nós somos a extensão desse trabalho realizado por Jesus. Olha que coisa linda! Você e eu fazemos 
parte de um Plano estabelecido por Deus. Como voluntários, nos alegramos de servir à Deus e aos 
homens, por entendermos a GRANDEZA do que fazemos.  

Povo Escolhido 

É muito bom quando afirmamos ser o “povo escolhido” de Deus e imaginamos os benefícios disso. 
Mas a Bíblia explica de forma bem clara a razão de termos sido escolhidos. Você e eu fomos chamados 
e feitos “povo exclusivo de Deus” com uma finalidade. Leia 1 Pedro 2:9  

Não é um privilégio enorme fazer parte de tudo isso? Não é incrível que tenhamos sido “escolhidos” 
para que o propósito de Deus se cumprisse em nosso tempo? Ao fazermos nosso trabalho na igreja 
como VOLUNTÁRIOS, devemos entender que estamos servindo POR ALGO MAIOR. 

Até os anjos quiseram fazer parte desse Plano estabelecido por Deus, mas NÓS FORMOS ESCOLHIDOS 
para isso – 1 Pedro 1:12. 

Gerando frutos 

Todo verdadeiro cristão deve ter a consciência de que foi escolhido para GERAR FRUTOS no Reino de 
Deus. Não importa como; cada um recebeu dons específicos de Deus para servir aos Seus propósitos. 
E, segundo o próprio Jesus, gerar frutos nos faz verdadeiros discípulos – Leia João 15:1-8 

Mãos vazias 
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Os israelitas ainda estavam no deserto quando Deus ordenou que todos os varões (homens de Israel) 
comparecessem três vezes ao ano em sua presença (em três festas judaicas), mas não aparecessem de 
mãos vazias – Deuteronômio 16:16 

Como Igreja de Jesus nós não devemos comparecer diante d’Ele com nossas mãos vazias. 

Não enterre seus talentos 

Na conhecida Parábola dos Talentos, Jesus nos ensinou que não devemos “enterrar” nossos talentos. 
Quem mais usa os talentos dados por Deus, mais talentos recebe d’Ele – Leia Mateus 25:14-30 

Todos nós recebemos TALENTOS de Deus, através do mover do Espírito Santo. O objetivo é sermos 
usados na Obra do Reino. Alguns são chamados para pregar, outros para ensinar, outros para 
visitarem os enfermos, outros para liderarem Células; alguns para ensinarem crianças, outros para a 
manutenção do templo, etc. Mas TODOS têm seus talentos para serem usados na Obra do Reino. Esta 
é uma providência do próprio Jesus, a fim de que a Igreja consiga desempenhar bem o seu papel aqui 
na Terra.  

O mais importante, no entanto, é sabermos que a coisa é muito maior do que imaginamos; precisamos 
entender que fomos escolhidos para participarmos de algo realmente GRANDE; algo MILENAR. Não 
podemos nos esquecer que inúmeras pessoas deram suas vidas pelo Reino, por ser algo tão grande. 

 

Responda as perguntas: 

1. Você sente que precisa fazer mais pelo Reino? 
2. Quais talentos você acha que recebeu de Deus? 
3. Você já se sentiu “pequeno demais” para trabalhar na Obra do Senhor? 

 

MOMENTO DE ORAÇÃO 
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CURSO DE VOLUNTÁRIOS 

ESTUDO 02: O AMOR É A BASE 

 

Obviamente, cada um de nós tem uma missão específica na Obra do Reino. Isso tem a ver com os 
talentos e as habilidades que Deus nos deu pelo Espírito Santo. Alguns têm o dom de pregar, outros de 
ensinar, cantar e ministrar. Alguns têm o dom de liderar jovens; alguns são bons na administração e 
organização de eventos. Alguns são excelentes líderes de Células e outros são ótimos pedreiros. Cada 
um em sua função, de acordo com os dons e habilidades que receberam de Deus, contribuem para a 
edificação da Igreja.  

TUDO é importante! Um copo com água ou um cafezinho que se leva para o pastor jamais deixará de 
ser recompensado – Leia Mateus 10:42 

A base de tudo 

Pois é; a base de tudo o que fazemos para Deus é o AMOR. De nada adiantará alguém ter todo o 
talento do mundo, se não tiver amor em seu coração. Leia 1 Coríntios 13:1-7 

Como o amor se manifesta na prática? Como sabemos que uma pessoa está fazendo a Obra com 
amor? Separamos 10 posturas de um bom voluntário: 

1. Aparência leve: Quem deseja se tornar voluntário na Obra do Senhor, precisa estar leve, sem ódio 
no coração, sem raiva, sem desejo de vingança, sem impaciência, etc. É gostoso quando chegamos a 
um ambiente (principalmente na igreja) e encontramos pessoas felizes, sorridentes, educadas, 
receptivas, que aparentam transbordar o amor de Deus. Um bom voluntário precisa ter a aparência de 
Jesus, com amor em suas atitudes, seus olhos e suas palavras. Precisa ter um sorriso profundo, capaz 
de externar o amor de Deus. 

2. Mansidão: Esta é uma característica de um bom voluntário. A mansidão ajuda a aplacar os ânimos, 
ajuda a pacificar, acalmar aqueles que perderam o controle. É o amor que nos permite agir com 
mansidão, mesmo em momentos de tensão. 

3. Paciência: A Bíblia diz que nós devemos “suportar uns aos outros”. Em todo lugar iremos encontrar 
pessoas difíceis, complicadas e desequilibradas emocionalmente. Vamos além... “pessoas chatas”, kkk. 
O amor nos leva a ter paciência com essas pessoas difíceis. Leia Gálatas 5:22. 

4. Cuidado no falar: Gente, quantas pessoas saem machucadas da igreja por causa de uma palavra 
dura, por causa de uma grosseria, uma indelicadeza. Seja em que situação for, o voluntário da Obra do 
Senhor precisa ter cuidado com suas palavras, para que jamais venha ser uma “pedra de tropeço” na 
vida de ninguém. Leia: Mateus 18:6 

5. Prazer em servir: O voluntário que realmente quer se tornar parecido com Jesus precisa estar 
disposto a servir; foi exatamente o que Jesus fez. É preciso se oferecer para ajudar as pessoas, para 
servi-las com amor, seja de que jeito for. Só quem ama de verdade consegue agir assim; vivemos um 
tempo em que servir aos outros se confunde com idiotice. Leia Marcos 10:42-45. 

6. Reação amável: Na igreja nós lidamos com pessoas “enfermas de alma” e muitas vezes elas estão 
agressivas, nervosas, ignorantes, ríspidas ou indiferentes, fechadas, etc. O voluntário que realmente 
tem amor no coração será capaz de manter-se firme, sem se abalar com essas coisas e SEM REVIDAR 
da mesma forma. A Bíblia diz que “a resposta branda acalma o furor”. Leia Provérbios 15:1 
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Você já observou os funcionários dessas empresas prestadoras de serviços que vivem dando problema 
para o consumidor? O cliente chega à loja ou mesmo por telefone expressando toda a sua indignação, 
xingando, falando alto, demonstrando total desequilíbrio, mas esses funcionários são treinados para 
NÃO ENTRAREM NA PILHA. Normalmente eles respondem com calma e cortesia, por mais que estejam 
sendo ofendidos. 

7. Não julgar: Isso é extremamente importante para o voluntário. Jesus disse que não devemos julgar a 
ninguém; nem mesmo Ele próprio veio para nos julgar e sim para nos perdoar. Leia João 3:17 e Mateus 
7:1-5 

O bom voluntário procura não julgar as pessoas; não cabe a ele julgar ninguém. Ele deve se preocupar 
em cuidar, ajudar as pessoas em suas necessidades, demonstrar amor e não julgamento como fazem 
os religiosos. Muitos cometeram erros graves no passado ou são julgados pela forma de falar ou por 
algum mau costume que tenha. Esso é um erro que o voluntário não pode cometer. 

8. Não diminuir ninguém: Isso acontece muito mais do que se imagina no ambiente da igreja; 
infelizmente. Alguns irmãos se sentem mais puros, mais consagrados, mais dotados de dons e 
habilidades, mais próximos de Deus e dos líderes, coisas assim. A Bíblia diz que quem se humilha será 
exaltado e quem se exalta será humilhado. Leia Mateus 23:12 

Nunca seja responsável por “apagar” o ministério de ninguém, ou você se verá com o próprio Deus. A 
coisa é séria. O voluntário irá trabalhar ao lado de outros voluntários e no meio de muitos outros 
irmãos. Se não tomar cuidado poderá interferir no ministério do outro e até “matar” o ministério de 
alguém. Isso seria catastrófico. 

9. Obedecer: Não basta para um voluntário saber que está “fazendo a Obra do Senhor”, mas ele 
precisa ter certeza de que está trabalhando em conformidade com a direção que recebeu de suas 
lideranças. Obedecer nos detalhes irá garantir que a direção de Deus seja alcançada com a soma do 
trabalho de todos. Leia Hebreus 13:17. 

 

Essencial  

O amor é indispensável na vida de todo cristão verdadeiro, mas é ainda mais importante no coração 
daqueles que se propuseram a fazer a Obra do Senhor. O próprio Jesus providencia a equipe que 
estará ao lado do pastor da igreja, tornando possível os trabalhos do dia-a-dia. Se você está realizando 
o CURSO DE VOLUNTÁRIOS, tenha certeza de que foi ESCOLHIDO. 

Não importa a sua função na igreja; por mais simples que ela possa parecer, sem dúvida é muito 
importante. Porém, toda a equipe de voluntários precisa estar transbordando o verdadeiro amor de 
Cristo. Sem esse AMOR tudo perde o sentido. As pessoas não se relacionam bem, se tornam ásperas 
umas com as outras, não se suportam, não se ajudam, não somam em busca de objetivos comuns. 
Sem esse AMOR começam as “diferenças”, os grupinhos que se isolam dos demais, as implicâncias, 
acusações, perseguições infantis...  

Acredite: O amor é a base de todo o trabalho que se faz para Deus. Se não houver amor, nada será 
harmonioso e a tendência é o fracasso. 

 

MOMENTO DE ORAÇÃO 
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CURSO DE VOLUNTÁRIOS 

ESTUDO 03: A HARMONIA DO CORPO 

 

A Bíblia diz que a Igreja é o CORPO de Cristo. Essa analogia faz todo sentido, porque Jesus voltou para 
junto do Pai, mas antes nos delegou a missão de dar continuidade ao trabalho que Ele iniciou aqui na 
Terra. Nós, a IGREJA, somos o Corpo de Cristo, para fazermos as obras que Ele planejou, cumprindo 
assim os Seus propósitos. Leia João 14:12. 

Entenda: Faremos obras “maiores” porque somos O CORPO DELE. Na verdade, Ele fará através de nós, 
na pessoa do Espírito Santo. Leia 1 Coríntios 10:27. 

Um só Corpo 

O corpo tem muitos órgãos e cada um tem uma função distinta, mas TODOS juntos, somados, formam 
um só corpo. Muitas vezes estranhamos o fato de termos missões diferentes na igreja, atuando como 
voluntários. Algumas funções “parecem” (só parecem) ser mais importantes, mas TODAS as atividades 
da igreja são importantes, por mais simples que aparentam ser. Leia 1 Coríntios 12:12. 

Cada um com sua função 

O verdadeiro VOLUNTÁRIO tem prazer em servir a Deus, contribuindo com os propósitos do Senhor. 
Não importa o que ele vai fazer; ele quer fazer. Quem lava os banheiros da igreja não é, 
definitivamente, menos importante do que o que louva no altar (experimente usar um banheiro sujo, 
kkk). Todos, independentemente de sua função, contribuem JUNTOS para o cumprimento da missão 
como um todo. É exatamente o que acontece no corpo humano; existem diversos membros e muitos 
órgãos, cada qual com a sua função, mas TODOS são igualmente importantes para a saúde do corpo. 
Leia Romanos 12:4,5. 

Edificados em amor 

Quando todos os voluntários trabalham UNIDOS, os resultados são tremendos. Segundo a Bíblia, essa 
“unidade da Igreja” nos faz estar edificados no amor. Leia Efésios 4:16. 

Cada voluntário precisa entender que trabalhamos UNIDOS, um valorizando o trabalho do outro, um 
apoiando ao outro. É exatamente o que nos edifica como Igreja de Cristo; é o que Jesus espera de nós. 

Reconhecendo as diferenças 

Assim como o corpo tem muitos órgãos diferentes, com formas, características e funções diferentes, 
nós também precisamos entender que na igreja as pessoas são DIFERENTES. Cada irmãozinho da igreja 
tem sua cultura própria, seu temperamento, seu jeito de ser, seus altos e baixos, sua forma de reagir 
aos problemas, sua maneira de falar, etc. Então, um bom voluntário aprende a respeitar essas 
diferenças. Ele respeita a forma de ser do irmão, mesmo não concordando com ele, mantendo o foco 
no objetivo a ser alcançado. 

Um dos maiores problemas que enfrentamos na igreja é essa EXPECTATIVA que criamos acerca dos 
nossos irmãos em Cristo. Esperamos que eles sejam PERFEITOS, o próprio Cristo; mas não é assim que 
funciona. Eles vão errar; eles também têm seus “maus dias”. O bom voluntário saberá entender que as 
pessoas, todas elas, são falhas. O importante é manter o foco nos objetivos que priorizamos.  

Equilíbrio emocional 
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Um dos grandes desafios que nos assolam é o desequilíbrio emocional. Principalmente quando 
estamos lidando com problemas que não conseguimos solucionar, nosso emocional se descontrola de 
forma absurda. Nessas circunstâncias, podemos ter atitudes que não são nada condizentes com os 
nossos princípios e valores. Imagina um voluntário tratando mal as pessoas, falando o que não 
deveria, fazendo a Obra do Senhor com “cara feia” (de bico), reclamando, murmurando, como se 
estivesse com má vontade. Misericórdia. 

O Espírito Santo nos dá EQUILÍBRIO emocional. Todo voluntário deve buscar esse equilíbrio, não 
importa a função que exerça na igreja. Isso é importante para manter a harmonia entre os irmãos e o 
foco nos resultados. 

Lidando com conflitos 

Eles sempre existirão; os conflitos são inevitáveis. Mas a Obra do Reino não pode ser prejudicada de 
jeito nenhum. Então, todo voluntário precisa saber lidar com os conflitos. É preciso manter a calma, a 
serenidade, não agir na carne, esperar o momento certo para falar sobre o problema e procurar as 
pessoas certas. Se aborreceu com alguma coisa? Calma; não reaja instantaneamente. Deixa os ânimos 
se acalmarem para, DEPOIS, decidir o que fazer. Não coloque gasolina no fogo; seja um pacificador. 

Foco no principal 

A harmonia do Corpo é sempre a prioridade do voluntário. Ele é capaz de se calar quando ofendido ou 
mal tratado; ele não reage por impulso e não abre a boca para murmurar quando insatisfeito, porque 
o “foco principal” dele é o Reino. Tudo se resolve depois, conversando com seus líderes e pedindo 
orientação. Mas na hora do operacional, quando as coisas estão acontecendo, o voluntário deve se 
esvaziar de suas opiniões e aborrecimentos para SERVIR e manter o foco no que realmente importa.  

O diabo, sabendo que pode nos desviar dos propósitos, tenta atrapalhar o trabalho do voluntário. 
Afinal, ele é quem Deus está usando para que a Obra seja realizada. É preciso vigiar para não ser 
enganado pelo inimigo e deixar de fazer o que é importante. 

Influências ruins 

Outra forma do inimigo desviar o voluntário é colocando “pedras de tropeço” em seu caminho. Às 
vezes o voluntário está ali, trabalhando de boa, servindo ao Senhor, se dedicando com amor e, ENTÃO, 
aparece um irmãozinho murmurando, reclamando do pastor, incitando divisões, fazendo intrigas. 
Misericórdia. Isso acontece com mais frequência do que você imagina. É importante que o voluntário 
se proteja contra essas ciladas do inimigo. Bons voluntários se tornam rebeldes e perdem a bênção, 
porque são influenciados por esses “irmãozinhos” problemáticos.  

 

Para encerrar, saiba que você faz parte desse projeto vitorioso que é a IGREJA DE JESUS. Como 
voluntário, você tem a missão de defender a HARMONIA na Igreja. Cabe a você, como voluntário, 
construir pontes, unir pessoas, pacificar situações de tensão, consertar o que deve ser consertado; 
tudo em harmonia com seus líderes. 

 

MOMENTO DE ORAÇÃO 
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CURSO DE VOLUNTÁRIOS 

ESTUDO 04: PESSOA CERTA NO LUGAR CERTO 

 

Como voluntário você tem diversas formas de fazer a Obra do Senhor. Hoje nós iremos apontar as 
principais funções que você terá oportunidade de exercer para cumprir o seu chamado. Como já 
vimos, TODAS as funções são essenciais ao bom funcionamento da Igreja. Ninguém deve se sentir 
diminuído por assumir uma função que alguém resolveu considerar menos importante. Não existem 
papéis menos importantes no Reino, pois TODOS trabalham para que a missão seja cumprida. 

Leia Marcos 10:42-45 

Ao fazermos a Obra do Reino devemos nos colocar como SERVOS, tornando-nos mais parecidos com 
Jesus. Alguns, infelizmente, se acham melhores do que os demais; não entenderam nada de 
Evangelho. 

A Bíblia diz que “cada um deve exercer o dom que recebeu para servir aos outros” – Leia 1 Pedro 4:10. 

ENCONTRANDO O SEU LUGAR 

Ora, é importante que você procure atuar na função que você gosta, onde você se sente mais à 
vontade para servir. Não é bom, por exemplo, obrigar um maestro a ser pedreiro e nem vice-versa. 
Cada um tem sua importância no Reino de Deus, mas os talentos são diferentes. 

É assim que funciona: cada um, na igreja, tem seu chamado – Leia 1 Coríntios 12:28. 

Qual o dom que Deus lhe deu? O que você gosta realmente de fazer? 

Você gosta de falar em público? 

Você pode se tornar pregador, evangelista, ministro de louvor ou exercer qualquer outra função que 
explore esse dom que Deus lhe deu. 

Você gosta de cantar ou toca algum instrumento? 

Existe uma grande possibilidade de você ser usado no Ministério de Louvor.  

Você gosta de lidar com crianças? 

Uma ótima oportunidade para trabalhar no CONQUISTA KIDS; você pode ser uma orientadora ou uma 
professora de crianças. 

Gosta de lidar com idosos, jovens ou casais? 

Você pode auxiliar aqueles que atuam nessas áreas e, quando se sentir mais seguro, talvez assumir 
uma função de liderança. 

Você gosta de ajudar pessoas carentes? 

Com certeza você vai gostar de trabalhar no Ministério Social da Igreja, ajudando os mais necessitados 
da Igreja, criando eventos de arrecadação, etc. 

Você entende de Marketing Digital? 
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Seu trabalho é essencial também para a Igreja. Você pode ajudar a promover os eventos e as 
publicações da igreja nas redes sociais, entre outras coisas. 

Você gosta de lidar com pessoas? 

Você pode frequentar uma Célula, se preparar e quando chegar a hora, se tornar um auxiliar de líder 
de Célula ou o próprio líder. Será a chance de fazer algo realmente grande para Deus. Existem outras 
funções que você pode também gostar; por exemplo, recepção, visitas, etc. 

Você gosta da área administrativa? 

Você pode auxiliar na secretaria da igreja, administrar rol de membros, eventos, festas, etc. 

Você gosta de som? 

É a sua chance de trabalhar na função que gosta: seja um operador de som. Se você não tem 
experiência, receberá treinamento de montagem, desmontagem e operação de mesa. 

Você gosta de filmagem, edição de todos e vídeos? 

A igreja está sempre precisando de pessoas que atuem nessa área. Você pode receber treinamento e 
atuar também na transmissão de cultos e outras funções relevantes nessa área.  

Você gosta de cozinhar? 

Pode ser uma ótima oportunidade para colocar seus dons em uso. Você pode preparar refeições, 
lanches, ajudar a organizar eventos, etc. 

Você é pedreiro, encanador, eletricista, pintor, técnico em ar condicionado? 

A área de manutenção é também importantíssima na igreja. Qualquer coisa que você saiba fazer bem, 
terá a chance de ser útil ao Reino. 

Limpeza 

Olha, esta é uma atividade que TODOS deveriam fazer na igreja. Por mais que você tenha habilidades, 
dons, conhecimento, dinheiro... Fazer a faxina da igreja é algo que nos faz crescer como cristãos e 
como gente. 

 

Converse com seu Pastor e diga o que você gostaria de fazer na igreja. Diga em quais áreas você se 
sentiria mais à vontade, considerando seus dons e habilidades. 

 

MOMENTO DE ORAÇÃO 
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CURSO DE VOLUNTÁRIOS 

ESTUDO 05: A CONSCIÊNCIA DO NOSSO 

 

A Obra do Reino é um sistema perfeito, porém, complexo. Ela se reflete através da Igreja de Jesus em 
diferentes partes do mundo, sob sistemas de governo diferentes e culturas diferentes. Mas seja nos 
Estados Unidos, na Inglaterra, na África, China ou Brasil, a verdade é a mesma e também os valores e 
princípios que defendemos. Tudo se completa harmoniosamente, de maneira que ao tocar a 
Trombeta de Deus, UMA SÓ IGREJA irá subir para o encontro do Senhor nos ares. 

Pluralidade que converge 

Nós somos muitos na Igreja de Jesus. Segundo dados do Google, uma a cada três pessoas no mundo 
são cristãs. Existem 2,3 bilhões de cristãos no mundo. E o mais interessante disso tudo é que, com 
toda essa GRANDEZA, tudo se converge para um único propósito: Fazer o maior número de 
DISCÍPULOS. Leia Mateus 28:19,20. 

Por esta razão nós precisamos ter sempre essa visão do NOSSO. O maior erro que podemos cometer é 
achar que somos únicos. A Igreja é enorme e multiministerial; ela atende a demanda de todos os 
povos da terra e de todos os tipos de gente, mas ainda assim ela é UM SÓ CORPO. “Somos” todos 
IGREJA. 

A visão do NOSSO 

Ninguém faz nada sozinho no Reino de Deus. O trabalho de um irá completar o trabalho do outro. Por 
isso, o voluntário deve sempre enxergar sua dedicação à Igreja como um esforço COLETIVO. Será 
sempre NÓS e nunca EU. 

Se você quer mesmo ser um bom VOLUNTÁRIO, aprenda a viver em comunidade, trabalhar junto com 
outros irmãos, atuar como IGREJA, todos juntos em prol de algo maior. 

Você sabe o que Davi nos ensinou no Salmo 131:1? Dá uma olhadinha lá. 

Desde a criação do mundo nunca foi EU e sim, NÓS. Observe o que está escrito em Gênesis 1:26; veja 
que a criação do homem foi uma obra das três pessoas da Trindade divina: Pai, Filho e Espírito Santo. 

O voluntário precisa ter esse princípio incutido em sua mente: nunca serei EU a fazer nada; será 
sempre a minha equipe e a minha igreja. Ele jamais dirá “EU” fiz isso ou aquilo e sim “NÓS” fizemos. 

É melhor serem DOIS 

Não necessariamente “dois”; mas a Bíblia nos ensina que é melhor não estarmos sozinhos. Se você 
analisar bem o texto bíblico a seguir, irá perceber que a ideia é exatamente essa: que você se cerque 
de pessoas boas que lhe ajudarão nos momentos difíceis. Leia Eclesiastes 4:9-12. 

A mesma regra também se aplica ao trabalho do voluntário na igreja. Ele precisa ter esse 
entendimento de que faz parte de uma máquina, cheia de engrenagens importantes que, ao se 
movimentarem, fazem a máquina girar. O voluntário é uma dessas muitas engrenagens que trabalham 
JUNTAS. 

O “nós” de Jesus 
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É assim que funciona: um ajuda o outro; um completa o trabalho do outro. Era exatamente assim que 
Jesus atuava aqui na terra (e atua), junto com o Pai. Leia João 10:30. 

Jesus batizava? 

Observe uma coisa interessante. Em João 3:22 está escrito o seguinte: 

"Depois disto foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia; e estava ali com eles, e 
batizava". 

Neste texto a Bíblia diz que Jesus BATIZAVA, não é isso? Mas em João 4:1-3 a Bíblia já diz que Jesus 
NÃO BATIZAVA; eram seus discípulos que batizavam. Veja: 

"E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais 
discípulos do que João (Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos), deixou a 
Judéia, e foi outra vez para a Galileia". 

Então você percebe a importância do “NÓS”; Jesus mesmo não entrava na água para batizar, mas Seus 
discípulos sim. Porém, o importante é que aquele trabalho era feito EM EQUIPE. Os discípulos 
batizando era como se Jesus também estivesse batizando. 

 

Jamais esqueça... 

Quer ser um bom voluntário? Aprenda a enxergar a Obra do Reino como uma missão COLETIVA. 
Nunca diga: Eu fiz, Eu resolvi, Eu limpei, Eu louvei, Eu ministrei, Eu expulsei o demônio, Eu fiz isso ou 
aquilo”. Diga sempre NÓS FIZEMOS. Quando você faz alguma coisa para o Reino é como se TODOS 
estivessem ali com você, porque somos todos UM SÓ CORPO. Você faz uma coisa e seus irmãos em 
Cristo fazem outras; JUNTOS nós cumprimos a vocação que recebemos. 

 

MOMENTO DE ORAÇÃO 
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CURSO DE VOLUNTÁRIOS 

ESTUDO 06: O VOLUNTÁRIO É UM MORDOMO 

 

Ser um mordomo implica a tarefa de TOMAR CONTA DE ALGO. A mordomia cristã indica que Deus tem 
colocado nas nossas mãos várias coisas, para que cuidemos delas de maneira responsável. 

O Jardim do Éden 

A Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva e os colocou naquele jardim com uma finalidade bem 
específica. Leia Gênesis 2:15. 

Assim, também, Deus nos tem confiado “coisas” que precisam ser cuidadas por nós. É isso que 
chamamos de mordomia cristã. Mordomo é aquele que TOMA CONTA de algo. 

A Parábola dos Talentos 

Leia Mateus 25:14-30 

Talentos foram confiados a três “mordomos” e cada um agiu de uma forma diferente. Observe que 
aquele que NÃO CUIDOU bem do seu talento (que não foi um bom mordomo) acabou ficando SEM 
NADA. E o que cuidou bem dos talentos que tinha, foi honrado e recebeu MAIS TALENTOS. 

É exatamente o que acontece quando o VOLUNTÁRIO cuida bem daquilo que lhe foi confiado; seja o 
que for. Assim como um trabalhador tem que mostrar o fruto do seu trabalho ao seu chefe, a Bíblia diz 
que um dia teremos que prestar contas a Deus de tudo aquilo que Ele nos confiou. 

 

Veja a orientação que Paulo deixou para os VOLUNTÁRIOS – Leia 1 Coríntios 4:1,2 

Agora veremos algumas “coisas” que Deus normalmente confia aos voluntários: 

1. O tempo 

Você foi comprado com o sangue de Jesus e isso significa que agora você “pertence a Ele”. A sua vida é 
d’Ele assim como o seu TEMPO. E aí temos uma pergunta para você, voluntário: Como você tem 
CUIDADO do seu tempo? 

2. O templo 

Deus NOS CONFIOU o templo, onde nossos cultos acontecem, para cuidarmos dele como verdadeiros 
mordomos. Todos os espaços físicos da igreja foram consagrados a Deus e cabe a nós, voluntários, 
cuidarmos bem dele. O templo e seus anexos precisam estar sempre limpos, arrumados e prontos 
para serem usados. Paredes limpas, banheiros lavados, portas  

3. Equipamentos 

A função de alguns voluntários inclui cuidar de equipamentos, instrumentos musicais e outros, que 
normalmente custaram caro para a igreja. CUIDAR BEM desses equipamentos, com muito amor e zelo, 
é responsabilidade dos voluntários. Uma mesa de som que passa a semana descoberta, certamente 
dará problema em pouquíssimo tempo. Um microfone jogado ou cabos largados podem trazer 
prejuízos vultuosos para a igreja. O voluntário é o MORDOMO escolhido por Deus para CUIDAR desses 
equipamentos e aumentar o tempo de vida deles. 
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4. Material de Cozinha 

É difícil controlar um material tão diversificado, quando não há um responsável direto. Mas TODOS os 
voluntários são igualmente responsáveis pelo material da cozinha, bem como o material de limpeza. 
Em nenhum momento o voluntário deve se esquecer de sua responsabilidade como MORDOMO 
(cuidador). Panelas, talheres, liquidificadores... Tudo deve ser cuidado com carinho, porque a cada um 
de nós foi dada essa responsabilidade. 

5. Ferramentas 

As ferramentas custam caro e precisam ser usadas da forma correta. Além disso, devem ser guardadas 
com responsabilidade para que tenham uma boa vida útil. O voluntário que utiliza as ferramentas 
deve ter consciência de que é um MORDOMO e foi escolhido por Deus para cuidar desse material. 

 

Enfim, nós vimos no início deste estudo que Deus colocou Adão no Jardim do Éden para CUIDAR de 
tudo o havia naquele lugar. Adão deveria ter sido um bom mordomo. Da mesma forma, todo 
VOLUNTÁRIO que se dedica à Causa de Cristo deve se ver como um MORDOMO, responsável por 
cuidar das coisas relacionadas à Igreja de Jesus. E ele precisa fazer isso com zelo e, sobretudo, com 
amor. 

 

 

MOMENTO DE ORAÇÃO 
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CURSO DE VOLUNTÁRIOS 

ESTUDO 07: RELACIONAMENTOS QUE EDIFICAM 

 

Já vimos que TODOS nós, voluntários, devemos focar em um só objetivo. Trabalhamos juntos para 
alcançar os propósitos do Senhor; somos uma equipe, um exército marchando para a conquista. 

Você sabe qual é um dos maiores desafios que a Igreja enfrenta? Os problemas de RELACIONAMENTO. 
Temos que concordar que o relacionamento interpessoal é realmente complicado e extremamente 
difícil. Afinal, são pessoas com culturas diferentes, costumes diferentes, temperamentos diferentes, 
formas de pensar diferentes, atitudes diferentes... Enfim, não podia mesmo ser fácil se relacionar com 
tantas pessoas juntas. Numa família de apenas 4 ou 5 pessoas o relacionamento já é difícil, imagina 
uma igreja com tantas pessoas e todas trabalhando juntas. 

O voluntário precisa saber lidar com essas “diferenças” e focar em seus objetivos. A missão que Jesus 
nos deu não será cumprida se não formos capazes de relevar essas dificuldades de relacionamento. 

Criados para relacionamentos 

Desde o princípio, a Bíblia nos mostra que Deus nos criou para os relacionamentos, com Ele, com o 
mundo criado e com outras pessoas. 

Deus formou todo o universo e fez o homem conforme à sua imagem e semelhança, de forma que 
esse se relacionasse pessoalmente com o Seu criador. Acrescentou peças fundamentais à realidade 
humana, como a natureza, os animais, a vegetação, rios, mares possibilitando um novo tipo de 
relacionamento do homem com o mundo todo à sua volta. Depois disso Ele fez a mulher, como 
parceira idônea para o homem. Essa companheira lhe corresponderia e viveria ao lado dele em família 
e constante comunhão. 

Vemos no relato de Gênesis, que o próprio Deus disse que não era bom o homem viver sozinho 
(Gênesis 2:18). Não fomos feitos para viver isolados uns dos outros. Precisamos nos relacionar 
pessoalmente com as pessoas, apesar das dificuldades que essa convivência possa acarretar.  

O padrão de Jesus para os relacionamentos interpessoais é bastante elevado e tem como base e 
princípio o AMOR. Isso é visto inclusive na forma como Ele nos orienta a tratar os nossos inimigos 
(Mateus 5:44).  

Orientações bíblicas: 

1 João 4:11 - Amar uns aos outros  

Salmos 133:1 - Viver em comunhão com os irmãos 

1 Tessalonicenses 4:9 - Deus nos instrui a amar 

Filipenses 2:3 - Ter os outros como superiores a si mesmo  

Gálatas 5:26 - Não ter inveja uns dos outros 

Efésios 5:21 - Sujeitar-nos uns aos outros 

1 Tessalonicenses 4:18 - Consolar uns aos outros 

Efésios 4:32 - Ser bondosos e perdoar uns aos outros 
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Salmos 1:1-2 - Não seguir a conduta dos ímpios (não perdoam, são cruéis) 

Romanos 14:19 - Promover a paz e a edificação mútua 

1 Timóteo 2:1 - Interceder por todos os homens 

1 Timóteo 5:1-2 - Tratar a todos com respeito e equilíbrio 

 

Outras orientações importantes 

1. Algumas pessoas são mais parecidas com você; pensam da mesma forma. É natural que você tenha 
mais afinidade com essas pessoas e elas farão parte de um círculo mais próximo de relacionamento. 
Mas, entenda, os outros também são irmãos, são importantes, são necessários e precisam do seu 
carinho, amor e paciência. 

2. Não espere ou exija das pessoas “o que elas não têm pra dar”. Não crie expectativas que as pessoas 
não consigam alcançar. Cada um tem seu próprio limite e certamente você vai lidar com pessoas que 
não alcançarão o padrão que você espera (padrão de amizade, lealdade, atenção, disponibilidade, 
entrega, sinceridade, etc). 

3. Jamais se sinta superior às pessoas que te cercam; não subestime a capacidade delas. O voluntário 
precisa se colocar na condição de SERVO, tal como o próprio Jesus fez. Ele se esvaziou de sua glória e 
tornou-se SERVO. Lembre-se da Palavra: O que se humilha será exaltado; o que se exalta será 
humilhado (Mateus 23:12). 

4. Evite JULGAR as pessoas, porque é o que Jesus nos manda fazer (Mateus 7:1-5). Este é um erro 
grave nos relacionamentos. A vida do cristão é um “vai e vem”, tal como ocorria com os israelitas no 
Antigo Testamento. Hora você estará firme na Rocha e hora você estará vivendo pela misericórdia. 
Não julgue quando notar que alguém não está bem espiritualmente, dizendo e fazendo um monte de 
besteiras. Ore por essas pessoas; ame-as com sua alma e ajude-as a se levantarem. É como deve fazer 
o voluntário; é como deve fazer todo verdadeiro cristão. 

5. Escolha AMAR. Isso é a base de qualquer relacionamento. A Bíblia nos ensina que AMAR é uma 
opção. Se não fosse assim, Jesus não nos mandaria amar. Decida amar de verdade, pois quem ama 
perdoa, acolhe, abençoa, cuida, abraça e age como Cristo agiria. É o AMOR que nos torna mais 
parecidos com Jesus; sem o amor será impossível refletir a verdade do Evangelho de Cristo. 

 

MOMENTO DE ORAÇÃO  
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CURSO DE VOLUNTÁRIOS 

ESTUDO 08: O VAI E VEM DAS PESSOAS 

 

A inconstância é considerada um grande mal da humanidade. Ela prende você num ciclo de altos e 
baixos conforme as circunstâncias acontecem. Ora você avança, ora retrocede. Em certo momento, 
você se sente “pra cima”, com todo o gás para seguir. Logo depois, se sente desanimado e sem 
energia, desistindo das decisões que havia tomado. 

A vida vira uma gangorra imprevisível. 

Quantas vezes você já começou algo e desistiu no meio do caminho? Quantas vezes ficou abalado por 
um problema que logo se mostrou resolvido? Quantas vezes deixou algo para trás por conta de um 
desânimo passageiro? Quantas vezes deixou que uma notícia ou fofoca sem sentido afetasse seu 
estado de espírito? 

O exemplo dos Juízes 

O livro dos Juízes é o maior exemplo de inconstância do povo de Deus (quando os israelitas eram 
governados por Juízes – período de transição até que eles tivessem um rei).  

Quando um Juiz assumia a liderança, o povo buscava a Deus e se fortalecia. Quando aquele Juiz morria 
o povo se voltava para a idolatria, desonrava a Deus e caía. Isso ocorreu sucessivas vezes. Leia Juízes 
2:19. 

Você já observou que os judeus têm o costume de balançar o corpo para frente e para trás quando 
estão orando? A gente vê isso com frequência no Muro das Lamentações. Esse gesto eles fazem para 
se humilhar diante de Deus, mostrando o quanto eles são INCONSTANTES. 

O mal dos humanos 

Todo ser humano é assim: Um dia ele está bem e no outro está mal, oscilando seu estado de espírito 
em função das situações, dos desafios, dos acontecimentos, das lembranças, dos hormônios, da 
pressão arterial, do nível de açúcar no sangue, etc. Nosso humor pode mudar de um minuto para o 
outro, assim como nossas posturas e reações diante dos acontecimentos que nos envolvem. Vivemos 
algumas épocas felizes e depois nos angustiamos, entramos em depressão, nos tornamos amargos... 
Mas o bom é que depois voltamos a ser felizes e a vida prossegue. 

O vai e vem na igreja 

Com os cristãos não é diferente: nós também oscilamos em todos os sentidos. Além do nosso 
emocional, também o nosso espiritual oscila, dependendo do momento que estamos vivendo. 

Convivendo com o seu próprio “vai e vem” 

O voluntário precisa aprender a se conhecer. Por mais que ele evite isso (e deve mesmo evitar), é 
inevitável que ele oscile entre períodos bons e períodos maus; isso é do ser humano. Um período ele 
estará mais motivado, mais focado nas coisas de Deus, mais realizado, mais tranquilo e mais espiritual; 
porém, de repente, ele poderá se ver numa condição absolutamente diferente. É o “vai e vem” do ser 
humano; todos os personagens bíblicos viveram essa oscilação entre bons e maus momentos. O 
importante é SOBREVIVER aos maus momentos e permanecer firme na aliança; não olhar para trás, 
não recuar. Leia Hebreus 10:38. 
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Por isso o apóstolo Paulo disse que “aquele que está de pé deve cuidar para que não caia”, porque 
todo estão sujeitos à essa oscilação horrorosa – Leia 1 Coríntios 10:12. 

Convivendo com o “vai e vem” dos irmãos 

Todos devemos lutar contra essa inconstância, mas o que fazer se é inevitável que em algum 
momento ela ocorra? Ora, precisamos SABER LIDAR com ela, então. Isso pode evitar muitos 
problemas. 

O voluntário que conseguir um certo nível de amadurecimento será perfeitamente capaz de entender 
e reagir bem a esse “vai e vem” das pessoas. Aquela irmãzinha que te cumprimenta com carinho 
centenas vezes, um dia não vai querer falar com ninguém. O irmão que te trata com tanto respeito e 
carinho, um dia te dará uma resposta indelicada ou malcriada. Mas a boa notícia é que essas pessoas 
voltarão a ser o que eram, dure o tempo que durar. 

Nada deve atrapalhar 

O voluntário precisa focar no seu chamado e na sua missão; essa é a prioridade. Se ele não for capaz 
de amar, perdoar, abraçar, arrancar mágoas do coração, vencer o ódio, tratar bem as pessoas, NÃO 
APRENDEU a ser cristão. Se não for capaz de suportar os irmãos “chatinhos” e até relevar grosserias e 
ofensas (como normalmente acontece nas empresas), jamais será um bom voluntário e poderá estar 
quebrando o propósito de Deus para a sua vida. 

 

MOMENTO DE ORAÇÃO 
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CURSO DE VOLUNTÁRIOS 

ESTUDO 09: RECEBENDO A RECOMPENSA 

 

Deus recompensa cada pessoa de acordo com o que fez. Ele é sempre justo, não ignora uma boa ação. 
Mesmo quando mais ninguém vê, Deus está vendo e vai recompensar. 

A verdadeira recompensa não depende do reconhecimento de outras pessoas. Quando fazemos uma 
coisa boa em segredo ou a quem não consegue retribuir, Deus nos recompensa. Por isso, devemos 
fazer o que é bom em todo tempo, para agradar a Deus e não aos homens. 

Fazendo para Deus 

O voluntário precisa entender que a aliança dele é com o próprio Deus, que o arregimentou para a 
batalha. A preocupação dele é FAZER PARA DEUS. Tudo o que ele faz na igreja tem como objetivo 
servir aos propósitos DO SENHOR. Leia Colossenses 3:23,24. 

Recompensa de Deus 

A Bíblia deixa bem claro que o voluntário, ao fazer as coisas para Deus, será RECOMPENSADO. O 
próprio Deus disse que “a recompensa está com Ele e Ele retribuirá a cada um de acordo com os seus 
feitos” – Apocalipse 22:12. 

Nós sabemos que a salvação NÃO PODE SER CONQUISTADA POR NOSSAS OBRAS e sim pela graça, 
mediante a fé (Efésios 2:8,9), mas o nosso esforço pela Obra do Reino será de alguma forma 
recompensado. Leia Jeremias 1710. 

Jesus disse que até pelas “pequeninas coisas” que alguém fizer pelos que trabalham no Reino, de 
forma alguma deixarão de ser recompensadas. Leia Mateus 10:40-42. 

Recompensa pelas dificuldades 

Existe promessa de recompensa para quem sofre pelo Reino, para quem é perseguido, caluniado ou 
maltratado por causa da Obra de Deus – Leia Mateus 5:11,12. 

Pare para pensar:  

Existe algo mais importante para Jesus Cristo do que a Igreja que Ele próprio estabeleceu? É claro que 
não; Jesus DEU A VIDA pela Igreja e não há nada que seja mais importante para Ele. Isso significa que, 
se o VOLUNTÁRIO se dedicar de coração aos trabalhos da Igreja, certamente alegrará o coração de 
Deus e será grandemente recompensado por isso.  

 

Responda as perguntas: 

1. O que lhe motivou a ser voluntário na Obra de Deus? 
2. Você já tem ideia do que gostaria de fazer (em que área gostaria de atuar)? 
3. Quais as dificuldades que você acha que pode enfrentar? 

_____________________________________________ 
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ENCERRAMENTO DO CURSO 

Bem, estamos terminando o CURSO DE VOLUNTÁRIOS e agora você precisa conversar com seu Pastor 
para definir os próximos passos.  

Certamente o Pastor irá lhe entregar o CONTRATO DE VOLUNTÁRIO, exigido para TODAS as atividades 
da igreja. Você deverá preencher os dados do contrato de forma bem legível, assinar e devolver ao 
Pastor, que encaminhará para a administração. 

Depois disso você será CONSAGRADO no altar e apresentado para a Igreja. Em alguns dias sua 
identificação digital estará disponível em sua área restrita do nosso Aplicativo. 

Sorria; você é um VOLUNTÁRIO no Reino de Deus! Parabéns! 

 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

 

 


