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37 Semana 

                 O Ano de Semear – Como servo - Servir na Igreja 

Mas, vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa, como 

o que serve.  

Lucas 22:26 (NVI) 

  


Foco de Oração: Servir está no centro da natureza da Igreja. Jesus ensinou que mesmo aqueles na liderança 

devem ser exemplos de ser um servo para os outros na Igreja. Jesus deixa claro que a Igreja deve ser diferente do 
que os caminhos do mundo. O mundo busca o poder e autoridade com a qual a governar sobre os outros. Por 

outro lado, a própria natureza da igreja é que, em todos os níveis, todas as funções da Igreja é baseada em 

serviço. O Novo Testamento ensina a necessidade de atender às necessidades daqueles que lideram a Igreja, mas 
a Igreja não é uma organização com os funcionários que precisam ser pagos para a sua função. Ao contrário, a 

Igreja é para ser preenchido com as pessoas com um caráter e coração para servir, não para a vanglória, ou 

atenção, mas por amor ao Senhor Jesus Cristo e Seu povo (a Igreja). Isto não nega pessoas compensando o 
tempo de serviço e, mas a natureza da função da igreja é fundamentalmente diferente do que o do mundo. Na 

próxima seção, vamos falar sobre servir com nossos dons. Nossos presentes são dados a nós para servir a função 

e o crescimento dos outros membros da Igreja. Como cada membro serve com o seu dom espiritual, o Corpo de 

Cristo se fortalece e cresce. Nossa atitude deve ser a de servir o Corpo de Cristo, a Igreja, para que os propósitos 
de Deus seja cumprido por meio da Igreja, os não salvos receberão a Cristo como Salvador, e o Reino de Deus 

será avançado para a glória do Seu Nome. Quando os membros da Igreja são preenchidos com este objetivo e 

visão, o serviço não é sobre nós, mas sobre Aquele que nos chamou pela sua graça, para serem membros de seu 
Corpo para servir seus propósitos aqui na terra. Não há maior chamado do que isso. Se vamos abraçá-lo. 
 

Dia 1: Peça ao Senhor para dar-lhe uma nova visão do propósito e da honra de servir em Sua Igreja. 

Dia 2: Permita que o Senhor sondar o seu coração para quaisquer motivos errados para servir como a

  Bíblia descreve 

Dia 3: Confesse todos os motivos falso para que Deus possa revelar a você por que você é ou não servir 

  na igreja.  

Dia 4: Considere fazer um compromisso com o Senhor para servir a Sua Igreja com o verdadeiro 

   coração de servo. 

Dia 5: Ore para que cada membro de sua igreja vai buscar o Senhor a respeito de como servir na Igreja. 

Dia 6: Ore por outras igrejas em sua cidade para ensinar e praticar estes princípios em suas igrejas. 

Dia 7: Ore pelos missionários da sua igreja para ensinar essas verdades para aqueles a quem servem. 
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