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                 O Ano de Semear – Como servo - Servindo Como um Estilo de Vida 
 

Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro,  

Hebreus 3:5 (NVI) 

  


Foco de Oração: Foco de Oração: O escritor do livro de Hebreus nos diz que Moisés é um exemplo de um servo 
fiel. Moisés viveu sua vida como um servo na casa de Deus. No versículo seis, ele nos diz que somos a família 

de Deus. Moisés é para nós um exemplo de um estilo de vida servo que devemos procurar aprender. Sendo um 

servo do Senhor não é uma posição profissional como um pastor ou missionário. Sendo um servo do Senhor é 
uma questão de estilo de vida. Estilo de vida é a maneira total, em que a pessoa vive. Em outras palavras, a 

servidão é ser uma característica de todas as áreas de nossas vidas, não apenas quando estamos na igreja. Servir 

como um estilo de vida inclui os meus motivos e atitudes quando estou no meu local de trabalho, quando estou 

no supermercado, quando estou em trânsito. Ser um servo como um estilo de vida significa que eu já fiz a minha 
mente que eu vou procurar e responder às necessidades em torno de mim quando Deus me mostra algo e fala 

comigo, eu vou responder em obediência rápida. Este é um desafio para as nossas tendências carnais que querem 

proteger meus próprios interesses, e guarda-me de inconveniência ou a possibilidade de ser aproveitado. Nossa 
carne gostaria de ser servido em vez de estar atentos às necessidades dos que nos rodeiam. Jesus viveu uma vida 

de servidão. Ele estava sempre a ouvir a voz do Pai para estar pronto para responder como o Pai falar com ele. 

Vamos dar tempo para avaliar os nossos próprios valores e estilos de vida. Será que estamos aprendendo a ter o 
estilo de vida de um servo? É algo que exige disciplina e persistência, mas, como Jesus e Moisés, podemos 

aprender a viver uma vida de servidão em nossas vidas diárias. Obrigado e orar sobre isso em sua vida. Lembre-

se de verificar as suas motivações para por que você iria servir os outros. Em seguida, peça ao Senhor para 

ensiná-lo a viver uma vida de servidão. 
 

Dia 1: Peça ao Senhor para deixá-lo ver a sua vida como Ele o vê. Esteja disposto a ouvir o que Ele diz.  

Dia 2: Avaliar honestamente seu próprio coração. Você está disposto a aprender a ter um estilo de vida

  servo? 

Dia 3: Confesse todas as maneiras que a sua vida não reflete essa atitude servo de Jesus. 

Dia 4: Peça ao Senhor para dar-lhe a força para aprender a ter o estilo de vida de um servo de Deus. 

Dia 5: Ore pela sua igreja para se instruir e ensinar a viver a vida como um servo do Rei dos Reis. 

Dia 6: Peça ao Senhor que outras igrejas possam ensinar essas verdades aos seus membros, que a sua 

cidade pode sentir o impacto de uma igreja que serve. 

Dia 7: Ore por missionários que servem os outros em uma base diária. Ore para ter força e incentivo. 
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