
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
VOCÊ FOI MOLDADO PARA SERVIR A DEUS 
 
Dia 33 | Como agem os verdadeiros servos 
 
 

PALAVRA 
 

“Se alguém der um copo de água fria que seja ao menor de meus seguidores,               
certamente não perderá sua recompensa".” Mateus 10.42 (NVT) 

 
Vimos na última semana que nós fomos criados para sermos semelhantes a Cristo. Mas,              
não basta sermos parecidos com o nosso Mestre apenas naquilo que nos agrada. É              
muito fácil nos identificarmos com o nosso Senhor, quando ele é Filho do Deus Vivo (Mt                
16.16), Rei dos Reis (Ap 19.16) e Senhor dos Exércitos (Is 47.4). Infelizmente, poucos              
são os que estão dispostos a assumirem a posição de Servo Justo (Is 53.11) que Jesus                
desempenha com tanto zelo. No entanto, ele garante, no versículo em destaque, que             
seremos recompensados se decidirmos fazer parte desse grupo seleto. Ele receberá           
toda a ajuda prestada aos outros, como sendo para ele mesmo (Mt 25.40). Pois para o                
Senhor, mesmo com todo seu poder e autoridade, o status de servo é a mais alta                
posição no Reino de Deus (Mt 20.26-28).  
 
Para memorizar o versículo, invente uma música (paródia, Rap ou até poesia) com a              
letra do versículo e cante várias vezes ao dia. 

 
 

ANOTAÇÕES  
1. De acordo com Mateus 10.40-41, por que aquele que servir o menor dos             

seguidores de Jesus será recompensado? 
2. Fale a principal característica de servo descrita nos versículos a seguir: 

 
a) 2 Tm2.4   b) Gl 6.10  c) Cl 3.23  d) Mt 25.23  e) Mt 6.1 f) Jo 6.9 

 
3. Pense em três pessoas próximas a você. O que você faria para elas hoje se elas                

fossem Jesus? 
4. Qual das 6 características dos verdadeiros servos é mais desafiadora para mim?            

(Extraído do Livro) 
 

 

 

 



 

PRÁTICA 
 
[ ] Eu decido servir hoje o(a)________________ (nome da pessoa) como se estivesse             
servindo a Jesus. (A pergunta número 3 pode te ajudar nessa decisão) 
[      ] Eu decido servir uma refeição para um morador de rua até o fim dessa semana. 
 
 

 

 
ORAÇÃO    
 
Peça a Deus que te ajude a perceber as oportunidades que você tem de servir e a                 
responder a elas com prontidão e alegria. 

 
 

 


