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32ª  Semana 

                 O Ano de Semear – Como servo - Cristo, nosso Exemplo 
 

Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo 

a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo 

 

Filipenses 2:5-7 (NVI) 

  




Foco de Oração: Esta semana vamos começar a explorar o tema da semeadura como um servo, sendo útil a 

Deus. Um estudo do Novo Testamento revela rapidamente para nós que servidão é importante para o coração de 
Deus. De todas as várias maneiras que Deus poderia ter revelado o seu Filho como redentor do mundo, Ele 

escolheu que Jesus se tornaria um servo. Estes versículos em Filipenses nos revelam a atitude do coração e da 

mente da segunda pessoa da Trindade, quando Ele veio à Terra para redimir a humanidade perdida e rebelde. Ele 

colocou de lado todos os direitos e privilégios de sua divindade e "tomou a posição de um escravo." A palavra 
usada para escravo na língua grega é "doulos", o que implica um que se humilha para servir os outros, fazendo 

com que as suas necessidades mais importantes que a sua. Para entender completamente esta profunda verdade, 

você precisa ter tempo para ler e estudar a vida e as ações do Senhor Jesus Cristo, como descrito nos quatro 
Evangelhos. Ler e compreender Sua atitude para com Seu Pai celestial. Ler e compreender sua atitude quando 

foi difamado e atacado. Observar seu ato de serviço que, na noite antes da Sua morte na cruz, Ele lavou os pés de 

seus discípulos. Estude Sua reação quando falsamente acusado, espancado e torturado por seus pecados e os 
meus. Ele não se defendeu, ou retaliar. Ele submeteu-se à vontade do Pai. Jesus Cristo é o nosso melhor exemplo 

do que significa ser um servo.O Rei do Universo se fez sem reputação para servir a vontade do Pai. Leve a sério 

esta advertência a aprender com Jesus o que significa ser um servo. 
 

Dia 1: Esta semana ler o Evangelhos a olhar para o caráter de Jesus como um servo. 
Dia 2: Permita que Deus possa avaliar a sua vida. Você está vivendo a vida de um servo como Jesus fez? 

Dia 3: Confesse essas coisas que Deus revela a você não são reflexo do servo de Jesus.  

Dia 4: Peça ao Senhor para ajudá-lo a ter o coração de servo como o coração de Jesus. Submeter-se a 
sua obra em sua vida. 

Dia 5: Ore para que os outros em sua igreja possa ser tocado pelo Espírito de Deus com este mesmo 

espírito de servidão. 
Dia 6: Ore para que o Espírito Santo traria essa verdade aos corações e mentes de outros crentes em sua 

cidade. 
Dia 7: Ore para que os missionários de sua igreja possa refletir o mesmo coração de servo como o 

Senhor Jesus demonstrou. 
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