Dom de Serviço
Quando conferimos nas escrituras, encontramos diversas palavras no
Grego, que ao serem traduzidas para o Português significam “serviço”.
Ocorre que suas aplicações são distintas e merecem, ainda que de
forma superficial, nossa atenção a fim de não realizarmos uma
avaliação incorreta.
Vejamos a seguir tais palavras, destacando que as mesmas foram
retiradas da Bíblia Online versão 3.01.

proskarterew - proskartereo
1) aderir a alguém, ser seu partidário, ser dedicado ou fiel a alguém
2) ser constantemente atento a, dar constante cuidado a algo
3) estar em constante prontidão para alguém, servir constantemente

Marcos 3:9 Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto
um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem.
Atos 6:4 e, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério (serviço) da
palavra.
Atos 8:13 O próprio Simão abraçou a fé; e, tendo sido batizado, acompanhava a
Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados.
Atos 10:7 Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus
domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço .

leitourgia leitourgia
1) ofício público que um cidadão se compromete a administrar por sua própria conta
2) qualquer serviço
2a) de serviço militar
2b) do serviço de operários
3) uso bíblico
3a) serviço ou ministério de sacerdotes relacionados com orações e sacrifícios oferecidos a Deus

Lucas 1:23 Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa.
2 Coríntios 9:12 Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade
dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus,

Filipenses 2:17 Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o
sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e, com todos vós, me congratulo.

oikodomia oikodomia
1) (o ato de) edificar, (o ato de) erigir

1 Timóteo 1:4 nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que, antes,
promovem discussões do que o serviço de Deus, na fé.

latreia latreia

1) serviço retribuído por salário
1a) qualquer serviço ou ministério: o serviço a Deus
2) serviço e adoração a Deus de acordo com os requerimentos da lei levítica
3) realizar serviços sagrados

Hebreus 9:1 Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e
o seu santuário terrestre.
Hebreus 9:6 Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no
primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados ;

diakonew diakoneo
1)) ser um servo, atendente, doméstico, servir, atender
1a) ministrar a alguém, render ofícios ministériais a
1b) atender a mesa e oferecer comida e bebida para os convidados
1b1) de mulheres preparando comida
1c) ministrar i.e. fornecer alimento e necessários para a vida
1c1) aliviar as necessidades de alguém (p.e. por meio de recolhimento de donativos), prover ou
cuidar de, distribuir (as coisas necessárias para sustentar a vida
1c2) cuidar do pobre e doente, o que caracteriza o ofício de um diácono

Mateus 8:15 Mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e
passou a servi-lo.

Mateus 20:28 tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas
para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.

Mateus 27:55 Estavam ali muitas mulheres, observando de longe; eram as que
vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia, para o servirem ;
Lucas 8:3 e Joana, mulher de Cuza, procurador de Herodes, Suzana e muitas
outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens.
João 12:2 Deram-lhe, pois, ali, uma ceia; Marta servia, sendo Lázaro um dos que
estavam com ele à mesa.
2 Timóteo 1:18 O Senhor lhe conceda, naquele Dia, achar misericórdia da parte
do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso.
Filemon 1:13 Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir
nas algemas que carrego por causa do evangelho;

diakonia diakonia
1) serviço, ministério, esp. daqueles que executam os pedidos de outros (voltados para edificação do
corpo)
2) ofício do diácono na igreja

Atos 1:17 porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério.
Atos 1:25 para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se
transviou, indo para o seu próprio lugar.

Atos 6:1 Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve
murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo
esquecidas na distribuição diária.
Atos 6:4 e, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra.
Romanos 12:7 se ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou o que ensina
esmere-se no fazê-lo;

2 Coríntios 9:1 Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário
escrever-vos,

2 Coríntios 9:12 Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade
dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus,

Colossenses 4:17 Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que
recebeste no Senhor, para o cumprires.

2 Timóteo 4:5 Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o
trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério.
2 Timóteo 4:11 Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois
me é útil para o ministério.
I Pedro 4:11 Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus; se alguém
serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus
glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos
séculos dos séculos. Amém!
Apocalipse 2:19 Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua
perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras.

A palavra grega diakonos (ministro ou servo), que está por detrás deste
dom, é a palavra que também foi traduzida por “diácono”, na maioria
das traduções e versões. Em algumas igrejas e denominações,
entretanto, a descrição do trabalho dos diáconos requer outros dons,
além do dom de serviço. Originalmente, todavia, um diácono era
simplesmente alguém que servia ao corpo (Igreja).
O dom de serviço é a capacidade especial que Deus dá a certos
membros do Corpo de Cristo, a fim de identificar as necessidades nãosatisfeitas envolvidas em alguma tarefa relacionada à obra de Deus, e
fazendo uso de recursos disponíveis para satisfazer necessidades para
um perfeito funcionamento da igreja local, obtendo assim os alvos
desejados.
O dom do serviço não opera de pessoa para pessoa, centrado na pessoa,
conforme se vê nos casos dos dons da misericórdia e de socorros. Volvese mais para as tarefas a serem cumpridas. Um serviço usualmente é
prestado mais em favor de alguma instituição e seus alvos, e não tanto
em favor de alguém. Presta-se mais para qualquer tipo de ajuda. E é um
outro daqueles dons que usualmente não são muito notados, mesmo
apesar de ser em aspectos numéricos um dos mais distribuídos no meio
da Igreja, tendo em vista sua simplicidade e necessidade. Podemos dizer
que I Co 12:22 faz menção direta ao mesmo quando diz “Pelo contrário,
os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários”.

