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ROTEIRO – Base 03/10/2021 
	

MULTIPLICANDO O POTENCIAL 
# I Pedro 4:10; Gênesis 24:15-21; João 13:1 # 

 
“Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas 
múltiplas formas.” (1 Pedro 4:10 NVI) 
 

Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, 
trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem; nenhum homem tivera relações com ela. 
Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: "Por favor, dê-me 
um pouco de água do seu cântaro". "Beba, meu senhor", disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o 
serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: "Tirarei água também para os seus camelos até saciá-los". Assim ela 
esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. 
Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua 
missão. (Gênesis 24:15-21 NVI) 
 

Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria 
para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. (João 13:1 NVI) 
 
INTRODUÇÃO 

§ O que você entende pela expressão “fomos criados de propósito e para um 
propósito”? 

 
I. É PRECISO REVELAR MARCAS DE UMA VIDA MULTIPLICADORA 

§ Com base no que ouvimos, quais são as marcas que devem acompanhar uma “vida 
multiplicadora”? Comente! 

§ No seu cotidiano, o que têm tirado sua energia e seu foco? O que te deixa 
“cansado”?  

 
II. OLHAR PARA JESUS E APRENDER A DESENVOLVER NOSSO POTENCIAL COM PROPÓSITO 

§ Como o exemplo de Jesus nos inspira a desenvolver nosso potencial?  
§ Jesus desenvolveu plenamente o Seu potencial? Comente! (Ele era o Rei dos reis, mas 

morreu na cruz...) 
 
CONCLUSÃO: 

§ Diante do que foi visto até aqui, quais serão suas atitudes diante da verdade de que 
Deus tem um propósito específico e especial para a sua vida? 
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Atenção Líder de Célula: 
. O esboço sempre pode ser alterado durante a pregação, fique atento e faça as suas anotações; 
. Ninguém melhor que você Líder, para conhecer a realidade de sua Célula. Então lembre que tem total 

liberdade para elaborar mais perguntas, ou até mesmo substituir as que foram sugeridas desde que 
permaneçam no objetivo da mensagem.  

	
	

Esboço do sermão: 
	

MULTIPLICANDO O POTENCIAL 
# I Pedro 4:10; Gênesis 24:15-21; João 13:1 # 

 
“Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas 
múltiplas formas.” (1 Pedro 4:10 NVI) 
 

Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, 
trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem; nenhum homem tivera relações com ela. 
Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: "Por favor, dê-me 
um pouco de água do seu cântaro". "Beba, meu senhor", disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o 
serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: "Tirarei água também para os seus camelos até saciá-los". Assim ela 
esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. 
Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua 
missão. (Gênesis 24:15-21 NVI) 
 

Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria 
para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. (João 13:1 NVI) 
 
 
INTRODUÇÃO 

Entendendo que fomos criados de propósito e para um propósito, somos desafiados a 
identificar os dons recebidos, desenvolvê-los e buscar catalisar sua eficácia.  
• Fomos chamados para servir, servir com um propósito. 

"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.” (João 12:24) 

• A eficácia dos dons é resultado do Seu amor e da aliança com o Seu povo. 
“Como poderia um só homem perseguir mil, ou dois porem em fuga dez mil, a não ser que a sua Rocha os 
tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado?” (Deuteronômio 32:30) 
"O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas; até hoje ninguém conseguiu resistir a 
vocês. Um só de vocês faz fugir mil, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu.” (Josué 
23:9-10) 

• Quando exercemos, desenvolvemos o nosso potencial com amor e propósito, Deus 
canaliza os recursos. 

• A multiplicação desses dons exige muito esforço e amor. 
“Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado: o trabalho que 
resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor 
Jesus Cristo.” (1 Tessalonicenses 1:3) 
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I. É PRECISO REVELAR MARCAS DE UMA VIDA MULTIPLICADORA 
"Beba, meu senhor", disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, 
disse: "Tirarei água também para os seus camelos até saciá-los". Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no 
bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos.” (Gênesis 24:18-20) 

 

Pessoas	que vivem com propósito, desenvolvem e revelam seu potencial. 
 

1. Desenvolver potencial exige disposição em servir. 
"Beba, meu senhor", disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. (Gênesis 24:18) 
• Rebeca não conhecia Eliezer, o servo de Abraão, mas se apressou em servi-lo. 
• Encontramos muitas pessoas com um grande potencial, mas estão indispostos, 

desanimados e apáticos com tudo à sua volta. Possivelmente estão desperdiçando suas 
energias fazendo aquilo que Deus não os chamou para fazer. Pessoas com este tipo de 
cansaço, dificilmente conquistarão os propósitos de Deus. 

2. Desenvolver o potencial exige andar a segunda milha. Rebeca trouxe água para os 10 
camelos. Se projetarmos 20 litros para cada camelo, ela teve que tirar aproximadamente 
200 litros de água do poço (você sabia que um camelo pode beber de 100 a 250 litros de água?). 

3. Desenvolver potencial exige proatividade. 
• São pessoas que reagem, que respondem da forma esperada. 
• Corações de servos não esperam que alguém peça o que devem fazer. Diante de uma 

evidente necessidade, respondem com ações e respostas. 
"Beba, meu senhor", disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu 
de beber, disse: "Tirarei água também para os seus camelos até saciá-los". Assim ela esvaziou depressa 
seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos.” (Gênesis 
24:18-20) 

4. Desenvolver potencial exige compromisso. 
• Rebeca não se intimidou com o desafio de trazer água para dez camelos. Ela se 

apresentou diante da necessidade, foi buscar água e somente parou quando todos os 
camelos foram saciados e ainda ofereceu alimento e lugar para pouso (Gênesis 24:25).  

• Conquistadores, não somente desenvolvem o seu potencial, mas revelam disposição e 
compromisso com a missão ou responsabilidade recebidas. 

• Quem deseja desenvolver seu potencial e conquistar os propósitos de Deus, precisa 
perseverar, servir até o fim. 
"Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este 
mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.” (João 13:1) 

• Servos não trabalham pela recompensa, mas sim, pelo propósito e amor. 
• Rebeca, ao começar a trazer água para os camelos, não tinha ideia de que fossem tantos. 

No entanto não desistiu, serviu até o fim. 
"Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água 
para todos os camelos.” (Gênesis 24:20) 
“e acrescentou: "Temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite". 
Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: "Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor 
Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me 
conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor". A jovem correu para casa e contou tudo à 
família de sua mãe.” (Gênesis 24:25-28) 
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II. OLHAR PARA JESUS E APRENDER A DESENVOLVER NOSSO POTENCIAL COM PROPÓSITO 
"Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e 
iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.” (João 13:1) 

 

1. Jesus identifica o serviço como um caminho para a verdadeira grandeza. Ele lava os pés dos 
discípulos. 
Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes 
perguntou: "Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam ‘Mestre’ e ‘Senhor’, e com razão, pois eu o 
sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés 
uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que 
nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que 
o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem". (João 13:12-17) 

 
2. Revelar disposição, iniciativa e dedicação, não somente te levará a conquistar o propósito, 

mas te surpreenderá ao receber as promessas de Deus. Quem se dispõe a servir com amor, 
receberá multiplicação. 
"E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. 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. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os, e ganhou mais cinco. 
Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um 
buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. (Mateus 25:14-18) 

 
 
CONCLUSÃO: 

PODEMOS DESENVOLVER O NOSSO POTENCIAL 
• Revele um coração comprometido e cheio de amor, tal qual Jesus. 

Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante 
a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de 
equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, 
mas suporte comigo os sofrimentos pelo evangelho, segundo o poder de Deus,” (2 Timóteo 1:6-8) 

• Revele um temor santo ao invés de medo.  
 

Despertar o potencial, desenvolvê-lo e usá-lo para promover o Reino, esse é o propósito de 
Deus! 

 
 

 
Pr. Sebastião Brito Netto 


