
 

 
 

40 DIAS COM PROPÓSITOS |  
VOCÊ FOI MOLDADO PARA SERVIR A DEUS 
 
Dia 34 | Pensando como servo 
 
 

PALAVRA 
 

“Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus.” Filipenses 2.5 (NVT) 
 

No capítulo 13 de João, está o relato da última ceia de Jesus com os discípulos. Os                 
primeiros versículos descrevem o momento em que o mestre lava os pés deles. O ato               
era costume antigo (Gênesis 18.4), cada um lavava os próprios pés ou um escravo              
cumpria essa tarefa. Mas Jesus surpreende com a iniciativa de lavar os pés dos              
discípulos. Ao terminar, diz que deu um exemplo a ser seguido (João 13.15). Há muitas               
passagens que contam sobre o ministério de Jesus, milagres, ensino e serviço.            
Entretanto, esta cena aguça a imaginação e nos mostra de forma visual e marcante o               
Senhor como servo. Confirmando o que está em Mateus 20.28: “Pois nem mesmo o              
Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por                 
muitos". Servir não está relacionado apenas em atitudes éticas e politicamente corretas,            
mas em enxergar as necessidades dos outros como nossas (Fl 2.3-5). É abandonar a              
natureza egoísta e estender a mão. Todos os dias temos oportunidades de sermos úteis,              
mas muitas vezes categorizamos as tarefas com um repertório de desculpas como: “está             
aquém da minha capacidade”; “não dá visibilidade”; “é simples demais”; “amanhã eu            
farei”; entretanto, o tempo passa e não saímos do lugar. Precisamos entender que servir              
não se refere a atender às nossas expectativas no Reino e sim às de Jesus quando                
ordena: “Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns               
pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos" (João 13.34-35). 
 
Para memorizar, repita 10 vezes o verso de hoje [com a referência], personificando o              
seu nome com dez áreas que você precisa seguir a atitude do mestre: “(seu nome),               
tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus (no trabalho).” Filipenses 2.5 
Áreas sugeridas: em casa; com os opositores (cite o nome); no trânsito; com os              
necessitados; quando estou com raiva; quando sou tentado; numa decisão atual; etc.;  
 

 

ANOTAÇÕES 
1 - Leia Filipenses 2.3-8 e escreva qual foi a atitude demonstrada por Cristo Jesus.  
 
2 - Medite nos versículos e encontre as atitudes que um servo deve possuir. Depois               
complete a cruzadinha com essas qualidades: 

 



 

1) 2 Coríntios 10.18 2) Salmos 100.2 3) 1 Coríntios 4.2 
4) Lucas 16.11 5) Neemias 6.3 6) Filipenses 2.3 
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3 - No dicionário, uma das definições para o verbo servir é: “Ser útil a alguém, auxiliando a                  
realizar ou conseguir alguma coisa”. Muitas vezes, servimos e nem percebemos, mas            
será que poderíamos fazer melhor? Diversos versículos nos incentivam a servir, como            
1Pedro 4.10, Romanos 12.7 e 1 Coríntios 15.58. Escreva em seu caderno como você              
pode servir melhor e de forma mais intencional.  

 
4 - Normalmente, você se preocupa mais em ser servido ou em achar maneiras de servir                
outros? (Extraída do livro) 

 
PRÁTICA 
Escolha uma pessoa do seu convívio e decida servi-la de forma intencional esta semana.              
Com uma palavra amável, demonstrando o quanto você se importa com ela; oferecendo             
uma carona ou suprindo uma necessidade financeira, por exemplo. 
 
[   ] Decido servir a esta pessoa _____________ por meio desta atitude ______________. 
  

 
ORAÇÃO    
Converse com Deus sobre os desafios de servir com sinceridade e peça ajuda para              
desenvolver as atitudes de um servo para atuar de forma plena no Reino. 

 


