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                 O Ano de Semear – Como servo - Caráter de um Servo 

 
O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis.  

1 Coríntios 4:2 (NVI) 

  




Foco de Oração: Mais importante do que os atos de serviço que um agente exerce é o caráter do servo. Deus 
examina o coração para encontrar motivos puros e caráter divino. Atos de serviço feito fora da atitude do 

coração errado não impressionam o Senhor e pode até mesmo trazer desonra para o Nome do Senhor. O 

verdadeiro servo do Senhor deve antes de tudo ser santo no caráter. Puro de motivos, coração e mente. Um servo 
tem no nucleo de seu personagem o desejo de melhorar e abençoar os outros. O desejo de satisfazer as 

necessidades dos outros antes de pensar em suas próprias necessidades. O caráter de um verdadeiro servo do 

Senhor é que, como Jesus, o enriquecimento pessoal ou o aviso de outros não é importante. O servo se esforça 
para entender e simpatizar com as necessidades dos outros, a fim de saber como atender a essas necessidades. 

Um servo de Deus assume as boas intenções dos outros, e não rejeitá-los como pessoas, mesmo quando se pode 

ser forçado a recusar-se a aceitar determinados comportamentos ou desempenho. O servo de Deus é fiel no 

cumprimento das suas funções, apesar de inconvenientes pessoais e dificuldades. O servo de Deus é de oração, 
para ouvir a voz do seu mestre, com um coração pronto a obedecer imediatamente quando o Mestre fala, sem 

demora ou desculpas. O servo do Senhor tem a gratidão como uma parte de seu caráter. Não ressentido com a 

posição ou posses dos outros, mas agradecido por tudo que Deus tem abençoado e grato a ser capaz de ser um 
servo como foi o Senhor Jesus Cristo. Estes são os grandes desafios, quando olhamos para o caráter do servo do 

Senhor. Estes são desafios para cada um de nós para examinar nossas próprias vidas e motivações. Só Deus 

conhece o verdadeiro caráter de nossos corações, e se nós nos submetemos a Ele, Ele vai transformar o nosso 
caráter para a de um verdadeiro servo de Deus Altíssimo. 
 

 

Dia 1: Peça ao Senhor para examinar o seu personagem e revelar suavemente onde você precisa de uma

  transformação de seu caráter. 
Dia 2: Conscientemente dar ao Senhor permissão para fazer um profundo trabalho de transformação em

  seu caráter para se tornar seu servo para os outros. 
Dia 3: Confesse ao  Senhor para ele lhe revela a onde voce precisa ser mudado em seu caráter. 

Dia 4: Orai, para que, como uma família vai crescer juntos em seu personagem como um servo de Jesus. 
Dia 5: Ore pela sua igreja para ser um lugar onde o personagem está sendo transformado pelo poder do 

Espírito Santo. 
Dia 6: Ore para que a obra do Espírito Santo vai transformar os crentes em toda a sua cidade que o 

mundo vai ver Jesus em Seu povo, pois servir aos outros 
Dia 7: Ore pela continua transformação do caráter dos missionários da sua igreja. 
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