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39 Semana 

  O Ano de Semear – Como servo - Servindo como um exemplo para os outros 

 louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. 

Atos 2:47 (NVI) 

  


Foco de Oração: Sua vida é um exemplo para os outros. É verdade, nós não vivemos nossas vidas para outras 

pessoas, mas para o Senhor, mas Paulo é muito claro que nossas vidas são para servir de exemplo a outros de 
viver como Cristo. Paulo escreve aos Filipenses em Filipenses 4: 9 O que também aprendestes, e recebestes, e 

ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz estará convosco. Paulo escreve aqui para Tito que nossas 

vidas estão a ser um exemplo de cada tipo de boa obra. Em outras palavras, nossa vida deve ser um exemplo 
para outros, nós crentes e não crentes da obra do Espírito de Deus em nossas vidas através do nosso serviço ao 

redor. Nossa motivação deve ser o de encorajar os outros e para refletir o coração de servo do Senhor Jesus 

Cristo, que é o maior exemplo de servidão. Novamente, isto não é exibicionismo egoísta, mas o serviço bastante 

humilde para os outros para o Rei, como um exemplo de vida de servir que pode incentivar outras pessoas a usar 
suas vidas para servir também. Sua vida de serviço é um exemplo para os seus filhos, para incentivá-los a crescer 

e ter um estilo de vida que serve. Sua vida de serviço é um exemplo para outros crentes para motivar e incentivá-

los a maiores obras de serviço. Sua vida de serviço é um exemplo para o mundo incrédulo para demonstrar-lhes 
o poder do Espírito Santo para transformar vidas. A tendência do mundo não é servir, mas para chegar. Nosso 

exemplo de serviço reflete ao mundo que nos rodeia o coração de Deus. Feito com os motivos certos e com 

corações sinceros de integridade, sua vida pode ser um poderoso testemunho para os outros. Continue a buscar a 
Deus por Sua vontade e Seu trabalho em sua vida para transformá-lo em um servo que exemplifica o coração de 

servo de Jesus. 
 

 

Dia 1: Peça ao Senhor para lhe mostrar o poder do exemplo de um estilo de vida servo ... começando

  com Jesus. 

Dia 2: Olhe ao seu redor e encontrar outras pessoas que exemplificam um estilo de vida servo. 

Dia 3: Converse com o Senhor sobre todas as maneiras que você está hesitante em ser um exemplo de

  serviço aos outros. 

Dia 4: Peça ao Senhor para dar-lhe o coração bom de servidão a ser um exemplo para os outros. 

Dia 5: Ore para que as pessoas da sua igreja a procurem ser exemplos para o outro de servir desta 

maneira. 
Dia 6: Ore para que os crentes em outras igrejas em sua cidade vai pegar a visão de ser exemplos de 

servir. 

 

Dia 7: Ore por missionários que estão constantemente a ser vigiados por aqueles a quem servem. 
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