EU, UM SERVO?
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O que significa ser
verdadeiramente
servo?

“Pois o próprio Filho do
Homem não veio para ser
servido, mas para servir e dar
a sua vida em resgate por
muitos”. (Mc 10.45)

HOJE – O QUE É SERVIR? SEGUNDO AS
ESCRITURAS E NA PRÁTICA DO DIA-A-DIA
Nosso mundo está se tornando uma
instituição imensa, impessoal e movimentada.
Estamos dissociados uns dos outros. Embora
vivamos num mundo lotado, estamos
sozinhos, distantes.
Estamos ocupando um espaço comum, mas
não temos interesses comuns.
Grande objetivo de Deus para nossas vidas“...para serem conformes à imagem de seu
Filho...” (Rm 8.29)
Seu Filho veio para servir e dar a sua vida.

“Quando voltava para a terra,
compreendi que era um servo –
e não uma celebridade. Por isso
agora me encontro aqui como
um servo de Deus neste planeta
Terra, para falar do que vivi, a
fim de que outros possam
conhecer a glória de Deus”
(Coronel James B. Irwin –
astronauta)

CARACTERÍSTICAS DO SERVO:
1. AUTENTICIDADE; 2. HUMILDADE GENUÍNA;
3. SINCERIDADE ABSOLUTA/INTEGRIDADE

1. AUTENTICIDADE = Digno de fé e
confiança; verdadeiro; legítimo.
• Ex.Paulo –1Co 2.1-3;Rm
7.14,15,18,19,20
⇒ Paulo tinha problemas e reconhecia
isso.
⇒ Reconheceu sua condição de ser
humano falível.

2. HUMILDADE GENUÍNA = humildade
= virtude com que manifestamos o
sentimento da nossa fraqueza ou do
nosso pouco ou nenhum mérito;
manifestação de respeito diante dos
superiores; modéstia; submissão.
Genuína = próprio;puro;natural;
verdadeiro.
• Ex. Paulo – 1Co 2.4,5.
⇒ Quando as pessoas seguem líderes
que têm coração de servo, o exaltado é
Deus.

3. SINCERIDADE ABSOLUTA/ INTEGRIDADE
= Sinceridade = despretensão, franqueza,
simplicidade; boa fé;sem intenção de enganar.

Integridade = estado de uma coisa sã e
sem alteração; inteireza moral;
incorruptível; retidão.
• Ex. Paulo – 2 Co 4.1,2; 1 Ts 2.3,4.
⇒ Nada de segundas intenções. Uma total
ausência de hipocrisia, de ambigüidade, de
jogadas políticas e de superficialidade
verbal.
⇒ Quando nossa vida é caracterizada pela
sinceridade e total integridade, não há
necessidade de manipular os outros.

O SERVO COMO DOADOR
FP 2.3,4; RM 12.10-13; GL 5.13; 1 TS
5.11;HB 10.24
Como o servo deve dar?
Autêntico serviço cristão: anonimamente;
voluntariamente; em pessoa (envolvimento
pessoal).
(2 Co 8.1-5; 2 Tm 1.16-18; 2 Co 9.7; 1 Pe
5.2,3)
A condição de servo autêntico implica em
que a pessoa tenha forte desejo de dar
seja
o
que
for,
sem
receber
reconhecimento, sem reservas, sem
relutância e sem restrições.

O SERVO COMO PERDOADOR
PERDÃO VERTICAL = O PERDÃO DE DEUS PARA NÓS E
É O PERDÃO DE DEUS QUE TORNA POSSÍVEL
PERDOARMOS OS OUTROS (PERDÃO HORIZONTAL)

Nosso perdão de uns para os outros
Quando um erro é cometido contra alguém,
existem apenas dois lados para a questão:
o do ofensor e o da vítima. Mas, quer
sejamos o ofensor ou a vítima da ofensa, a
iniciativa deve sempre partir de nós.
O verdadeiro servo não guarda rancor.
(Ef 4.31,32)

AS DUAS FACES DA MOEDA DO PERDÃO
Quando somos os OFENSORES
(Mt 5.23,24)
O verso 24 nos instrui a fazer quatro coisas:
1. Parar ⇒ “...deixa perante o altar a tua
oferta...”
2. Ir ⇒ “... vai...”
3. Reconciliar ⇒ “...primeiro reconciliar-te...”
4. Voltar ⇒ “...voltando, faze a tua oferta...”
O ofensor deve ter a iniciativa da ação.

• “Mas, se a pessoa não perdoar?”
• “E se a situação ficar pior ainda?”
• “E se eu simplesmente resolver o
problema diante de Deus, sem passar
pelo constrangimento e pelo problema
de conversar com a outra pessoa?”
• “E se a reconciliação for impossível, pelo
fato de a pessoa já haver falecido?”
Quando você for o causador de uma
ofensa, isto é, quando pecar contra
alguém, tenha um coração de servo.
• Pare, vá, reconcilie e depois volte.

Quando somos os OFENDIDOS
(Mt 18. 21-35)
Neste texto temos uma situação de
diálogo, em que Jesus trata da nossa
atitude para com uma pessoa que nos
ofende.
Qual deve ser o limite do perdão?
(Pedro – v. 21 / Jesus v. 22)
Parábola do credor incompassivo
(Mt 18.23-34)

O SERVO COMO AQUELE QUE ESQUECE
“Perdoar,eu perdôo, mas nunca vou esquecer”
“Será que nossa mente nos permitirá esquecer?”
Esquecer não é de forma literal, mas é como
Paulo fala em 1 Co 13.4,5.
Entendemos que, quando falamos em
“esquecer”, estamos nos referindo a:
⇒ Não querer guardar rancor (1 Co 13.5);
⇒Estar acima das ofensas recebidas (Sl
119.165);
⇒ Não fazer julgamento da conduta alheia (Mt
7.1-5).

Devemos ter em mente também que
precisamos deixar para trás as
boas obras praticadas. Depois que
foram praticadas, terminaram. Não
há necessidade de ficarmos a dar
indiretas sobre nossa bondade e
cuidado.
Aprimorar nosso serviço para os
outros inclui também a idéia de
esquecermos nossas obras.

PARA REFLETIR:
Existe alguma coisa ou alguém que
recusei esquecer, e que impede que me
torne uma pessoa feliz?
Estou me entregando à autocompaixão,
levando uma vida de paralisação,
dominado pela angústia e desespero?
E se você está convencido que é tarde
para modificar-se... ou que sua situação
é por demais séria para ser superada,
lembre-se que nunca é tarde demais
para se começar a fazer o que é certo.
Nunca!

“SEJA DIFERENTE!”
Jesus faz este convite no
Sermão do Monte.
(Mt 5, 6 e 7)
As Bem-Aventuranças = Retratofalado de um servo.

Que o nome de Deus possa ser
glorificado à medida em que
nos consagramos ao propósito
de aprimorar a maneira como
servimos, de cultivar a arte do
viver altruísta e de dar de nós
mesmos aos outros.
Como Jesus Cristo o fez.

