
 

 SERVOS QUE ABENÇOAM 

 

Anteriormente vimos que não há lugar para outro ser adorado quando 

ofertamos os nossos dons e talentos artísticos senão Deus. Mas agora, quero 

lhe fazer refletir sobre a necessidade de ministrarmos em amor as bênçãos 

de Deus sobre a vida das pessoas.  

 Ministrar faz parte das atribuições de um servo adorador. Prestar culto 

nunca será uma mera apresentação artística. Esse momento, também é uma 

excelente oportunidades de lançar sobre nossos irmãos as bênçãos de Deus. 

Ministrar é compartilhar aquilo que tem dentro de você, para fazer isso, nem 

sempre há a necessidade de pregar ou cantar. Você pode executar essa ação 

orando em silêncio enquanto expressa o seu louvor a Deus por intermédio 

da sua arte. 

Lembro de um dia em que fui escalado para tocar em um culto de 

domingo pela manhã. Chegamos cedo, passamos as músicas e o culto 

iniciou, tudo ocorreu como esperado. O Pastor Paschoal começou a pregar, e 

como de costume, durante o apelo, ele desafiou as pessoas a virem à frente 

para que ele pudesse orar por elas, e disse: “você precisa dar um passo de fé, 

se você não consegue fazer isso aqui, dentro de um templo, como irá fazer lá 

fora, no mundo?”  

Muitas pessoas vieram a frente. Naquele momento senti um profundo 

desejo de orar e ministrar as bênçãos de Deus sobre aqueles que tinham 

tomado uma decisão a favor de Cristo. Após orar, lembro de um sentimento 

de alegria e paz tomar conta do meu ser. De alguma maneira, eu sabia que 

mesmo em uma pequena parcela, pude fazer parte do mover de Deus 

naquele lugar. 

Suas palavras precisam promover o agir do Espírito Santo. Essa 

atitude deve ser altruístas e repleta do amor de Deus. Assim como o salmista 

diz para Israel: “O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e 

sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor” (Sl 115.14-15a), que você 

também possa ministrar as bênçãos de Deus sobre o seu povo, com palavras 

que declaram paz, prosperidade e restauração. 
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