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33ª  Semana 

                 O Ano de Semear – Como servo - Motivos para Servir 
 

 “‘Muito bem, meu bom servo!’, respondeu o seu senhor. ‘Por ter sido confiável no pouco, governe sobre dez cidades.’ 

Lucas 19:17  (NVI) 

  




Foco de Oração: É importante, no início, para que possamos entender os motivos adequados para semeadura 

como um servo. Pode ser fácil para uma pessoa passar muito tempo servindo aos outros e tem a motivação 
errada. Se nós procuramos servir, porque queremos que as pessoas pensem melhor de nós, ou porque queremos 

impressionar os outros, perdemos o sentido do coração de servo. O principal motivo de um verdadeiro servo é 

para agradar seu mestre. Que maior recompensa para o cristão do que ouvir dos lábios do Salvador: "Muito bem, 
servo bom." Para agradar seu mestre, um funcionário deve conhecer o coração de seu mestre, o que agrada, o 

que desagrada a seu mestre. Este conhecimento vem através do estudo da Palavra de Deus. Por exemplo, Paulo 

nos exorta em Filipenses 2:3: Não seja egoísta; não tente impressionar os outros. Seja humilde, pensando nos 
outros superiores a si mesmos. Não olhe para fora apenas para seus próprios interesses, mas se interessar por 

outros também. Este é o coração de servo, que agrada seu mestre e cujo objetivo é elevar os outros ao invés de si 

mesmo. Este foi o coração de servo do Senhor Jesus Cristo, e Ele é quem devemos procurar imitar. O coração de 

um servo aprende a ver e satisfazer as necessidades sem ter que ser dito o que fazer. Cada crente é chamado por 
Deus para ser um servo para os outros. Este é um grande e alto chamado de Deus para refletir o coração de Jesus 

aqui na terra hoje. Que todos nós desejamos ser servos que são como Jesus, e que servem os outros sem pensar 

em nós mesmos ou um desejo de recompensa, porque sabemos que quando chegar a hora a nossa recompensa 
não vem de homens, mas do nosso próprio Salvador.  
 

Dia 1: Pense sobre o que foram os motivos de o Senhor Jesus vir à Terra como um servo.  

Dia 2: Peça ao Senhor para mostrar-lhe como Ele vê o seu coração, e que você precisa para aprender a
   ser um servo como Jesus 

Dia 3: Confesse todas as maneiras que você tem servido, mesmo com um desejo oculto de ser notado 

pelos outros. 

Dia 4: Peça ao Senhor para transformar o seu coração para o coração de um servo como Jesus era um 
servo. 

Dia 5: Peça ao Senhor para fazer a sua igreja uma igreja que sabe como servir um ao outro, e para a 

comunidade. 
Dia 6: Ore pelos cristãos de outras igrejas em sua cidade para aprender a ser servos, como Jesus, para o 

mundo ao seu redor vai ver Jesus. 
Dia 7: Ore pelos missionários da sua igreja a ter os mesmos motivos de servidão que Jesus tinha. 
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