
 
Segunda-feira – Servos de Deus 

"Quem me serve precisa seguir-me; e, onde estou, o meu servo também estará. Aquele 
que me serve, meu Pai o honrará."(João 12.26).  
 Leia: Naturalmente, já nascemos escravos ou servos da natureza humana e do pecado, mas 

quando nos voltamos para Deus e decidimos que Jesus é o Senhor de nossas vidas, passamos 

a ser escravos ou servos de Deus. Se Jesus é nosso Senhor o que somos nós? Servos. Ser servo 

de Deus consiste em uma responsabilidade muito grande. Assim como um funcionário de 

confiança de uma empresa exerce uma responsabilidade muito grande, assim também somos 

nós, pois prestamos contas de tudo o que fazemos diretamente ao nosso Senhor. E este Senhor 

é muito mais que um patrão, ele é nosso dono. Somos escravos dele. Devemos tudo a ele. Jesus 

disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que acha uma pérola, depois vende tudo 

o que tem para comprar esta pérola. Jesus é essa pérola. Isto não faz sentido para aqueles que 

não tem essa certeza, mas para nós, que recebemos a salvação do Senhor, quando estávamos 

destinados ao lago de fogo, faz muito sentido. Na verdade, dá direção à nossa vida. Pois, agora 

vivemos conforme Jesus quer e não conforme nós queremos. Tudo o que fizermos devemos 

fazer sob a autorização, vontade e sabedoria do nosso Senhor. Além disso, devemos viver 

dedicados totalmente a Ele, fazendo o que Ele manda. Isto é ser servo de Deus.  Leia os 

textos e escreva o ensinamento mais lhe chamou a atenção: Mateus 20.25-28, Mateus 23.8-

12, Mateus 24.45-51, Mateus25.14-30:___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Reflita: “Há muitos anos, as lágrimas de uma pequena escrava que estava para ser vendida 

atraíram a atenção de certo homem que passava pelo mercado de escravos. O bondoso homem 

parou para perguntar por que ela chorava, quando outros que estavam também para ser 

leiloados se mostravam indiferentes. Ela fora criada com muito carinho por um proprietário 

bondoso e estava aterrorizada quanto a quem viria a ser o seu comprador. O homem indagou 

qual era o preço dela. Hesitou ao ter conhecimento da importância, mas finalmente pagou-a. 

Entretanto, nenhum regozijo se estampou na face da escrava quando ele lhe disse que estava 

livre. Nascera escrava e não sabia o que significava a liberdade. As lágrimas caíram fartas 

sobre o pergaminho que seu libertador lhe mostrou, como prova de que agora era livre. 

Finalmente ela compreendeu o que significava a liberdade. Com a primeira respiração de livre, 

exclamou: -Eu o seguirei. Servi-lo-ei a vida inteira. A todo argumento que contra isso lhe 

apresentavam os amigos, ela apenas respondia: -Ele me remiu! Ele me remiu! Insistiu em ir 

para a casa dele e ali trabalhar. Quando estranhos visitavam aquela casa e notavam a sua 

dedicação e fidelidade ao trabalho, ela tinha uma resposta apenas: -Ele me remiu! Ele me 

remiu! Oh! Pudéssemos nós reconhecermos toda a significação do fato de que o Senhor da 

Glória nos remiu. Não nos palpitaria o coração ao reconhecermos que não mais somos escravos 

de Satanás? Sirvamos a Deus como pecadores redimidos com sangue precioso.  
Responda com muita sinceridade: Você tem sido realmente um servo do Senhor?....... Em 
uma escala de 0 a 10, qual a nota como Servo? (     ) 
Decida:(   ) Decido que vou abrir meu coração para tudo o que Deus me ensinar nesta 
semana sobre como servi-lo melhor./// Leia novamente o versículo e faça mais duas coisas: 1ª- 
revise o que ele te ensina. 2ª- faça uma decisão baseada nele.  Decore o verso de hoje. Ore 
para que saiba ser um servo obediente e fiel. 
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Terça-feira – Ser Grande é ser Servo 

"Quem quiser ser o primeiro,  deverá ser escravo."(Mateus 20.27) 
Leia: Jesus realmente veio para quebrar muitas filosofias humanas. Este versículo é loucura 
para muitas pessoas. Mas nós sabemos que o homem que o falou, sabia o que dizia. E ele 
sempre dizia a verdade. Na vida cristã, os últimos são os primeiros, os humildes serão 
exaltados como estamos aprendendo hoje, o maior, o mais importante, o nº 1, é o maior servo. 
Servir não é fácil, mas é necessário. Esta semana o Espírito Santo está nos desafiando a 
praticarmos uma das coisas mais difíceis da vida cristã: Ser Servo. Naturalmente nós gostamos 
mais de sermos servidos do que servir, e é algo até natural quando Deus nos abençoa com 
posses, empregados, etc. Entretanto, não podemos esquecer, que somos escravos de Cristo, 
tudo o que temos é dele e nós devemos ser servos, tanto dele quanto dos nossos irmãos. Eu 
não estou dizendo com isso que você deve agora mesmo pegar um balde e sair lavando os pés 
dos outros, mas você vai precisar arrumar formas de servir, para cumprir o verso de hoje. 
Existem tarefas diversas, fáceis e difíceis, as que todos querem e as que ninguém quer.  Na 
igreja, por exemplo, existe o serviço de participar de um ministério de música que todo mundo 
quer. Mas, existe também o serviço de limpeza que poucos querem. Você, por disciplina e 
para cumprir a filosofia de Cristo, deve querer os dois. Você já participou da equipe de 
limpeza? Qual a sua reação quanto aos serviços “difíceis” da igreja? 
Leia para maior compreensão: 1 Pedro 2.16; Gálatas 5.13; Hebreus 6.10-12; Filipenses 
2.7.  

    Leia refletindo: Sabe como descobrir se uma pessoa tem amor genuíno? É só verificar se 
ela está dando a vida dela por alguém assim como Cristo deu a sua vida por nós. O mesmo 
ensinamento de hoje podemos ler em 1 João 3.16. (Leia agora) Reflita: Em tempos bem 
antigos, um rei colocou uma pedra enorme no meio de uma estrada. Então, ele se escondeu e 
ficou observando para ver se alguém tiraria a imensa rocha do caminho. Alguns mercadores e 
homens muito ricos do reino passaram por ali e, simplesmente, deram a volta pela pedra. 
Alguns até esbravejaram contra o rei dizendo que ele não mantinha as estradas limpas, mas 
nenhum deles tentou sequer mover a pedra dali. De repente, passa um camponês, daqueles que 
os nobres do reino consideravam da mais baixa classe, com uma boa carga de vegetais. Ao se 
aproximar da imensa rocha, ele pôs de lado a sua carga e tentou remover a rocha dali. Após 
muita força e suor, ele finalmente conseguiu mover a pedra para o lado da estrada. Ele, então, 
voltou a pegar a sua carga de vegetais, mas notou que havia uma bolsa no local onde estava a 
pedra. A bolsa continha muitas moedas de ouro e uma nota escrita pelo rei que dizia que o 
ouro era para a pessoa que tivesse removido a pedra do caminho e que esta pessoa seria 
considerada grande e importante naquele reino. O camponês praticou o que muitos de nós 
nunca entendeu: “Todo aquele que for servo sempre será grande diante de Deus”. 
Escreva em seu caderno de meditação 5 formas de ser servo que você, mesmo contra a 
própria vontade, mas para obedecer  o Espírito, faria. 

    Termine a meditação decorando o versículo de hoje e fale com Deus sobre suas decisões 
 

Quarta-feira – Ninguém pode servir a dois senhores. 
Leia em voz alta 3 vezes: “Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará um e amará 
o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.” (Mateus 6:24a)  
Reflita: A meditação de hoje é um alerta que Jesus nos deu. É um grande ensinamento, 
daqueles que só Jesus mesmo poderia dar. Na sociedade moderna, o importante é ganhar, não 
importando se você está jogando dos dois lados. Já ouviram aquele ditado: Acende uma vela 
para Deus e outra ao diabo? Isto representa, no fundo, o que a sociedade vive. O importante é 
ganhar. No reino de Deus não é assim. Após você escolher servir a Deus, todas as coisas desse 
mundo são secundárias, o importante são as coisas celestiais. E o mais legal de tudo é que se 
buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, temos a promessa de que todo o resto nos será 



dado. Muitos correm atrás de dinheiro e posição social acima da sua dedicação a Deus e 
acabam nada tendo, e quando conseguem algo não têm felicidade para usufruir. A prática deste 
versículo também é muito difícil se você não está dedicado a Deus. Mas isso é uma verdade: 
não podemos servir a dois senhores, e isso reflete no nosso tempo, no nosso emprego, no tipo 
de faculdade que cursamos, enfim, em toda a nossa vida. A todo momento, devemos estar nos 
perguntando: Se eu fizer isso, estarei servindo a Deus ou ao diabo? Deus detesta pessoas que 
andam em cima do muro. (Apocalipse 3.16)  Para aprender mais leia: Lucas 12.37; Gálatas 
5.1; Provérbios 14.35; 1Coríntios 7.23. 
Decore o verso de hoje. Ore por suas decisões e suplique a Deus para que você tenha 
somente Ele como o Senhor, peça para que Ele te ensine a fazer isso. Peça a vitória nesta área! 
Continue analisando a sua vida para ter certeza que você não terá nenhum outro Senhor. 
                                 

Quinta-feira – Os servos nunca olham para trás 
Leia em voz alta: “Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o Reino 
de Deus”. (Lucas 9.62) 
Leia: “O arado, pra quem não sabe, é um instrumento de trabalho na agricultura e serve 
para cavar a terra preparando-a assim para receber as sementes. Naquele tempo (em muitos 
lugares ainda hoje), o serviço era feito por um ou dois homens, auxiliados por bois que 
puxavam o aparelho. Era um serviço muito árduo, pois ficar o dia todo no sol quente não é 
para qualquer um. Quem arava, precisava olhar firme para um alvo, pois se olhasse para trás 
poderia perder a direção. Nosso Mestre comparou o serviço no reino de Deus com esse arado, 
e que bela comparação! Quando nos tornamos servos de Cristo, somos servos do seu reino. 
Devemos viver para o servir, de olho no alvo que é o nosso encontro com Ele. E o que na 
prática significa olhar para trás? Podemos destacar estas situações: 1 - quando você é tentado 
a não fazer o seu serviço direito para fazer algo fora da vontade de Deus (Ex: você falta ao seu 
ministério para ir a um passeio com antigos amigos); 2 - quando você coloca qualquer coisa 
na frente da obra de Deus (Ex: quando você decide ficar em um emprego que vai tirá-lo pouco 
a pouco da igreja); 3 - quando você, após tomar a decisão de seguir a Cristo, se vê tentado a 
voltar ao mundo, nem que seja por pouco tempo (Ex: filmes sensuais, antigos amores, etc). 
Leia para aprender mais: Hebreus 9.14; Apocalipse 2.19; Jó 1.8; 2 Pedro 2.21,22. 
Leia e reflita para a sua vida (veja este exemplo): Palavras do último discurso de Martin 
Luther King, um servo que pegou no arado e não olhou mais para trás: “Frequentemente 
imagino que todos nós pensamos no dia em que seremos vitimados por aquilo que é o 
denominador comum e derradeiro da vida, essa alguma coisa a que chamamos morte. 
Frequentemente penso em minha própria morte e em meu funeral, mas não num sentido 
angustiante. Frequentemente pergunto a mim mesmo que é que eu gostaria que fosse dito. 
Então, eu deixo aqui com vocês a resposta. Se vocês estiverem ao meu lado quando eu 
encontrar o meu dia, lembrem-se de que eu não quero um longo funeral. Se vocês conseguirem 
alguém para fazer a oração fúnebre, digam-lhe para não falar muito, para não mencionar que 
eu tenho 300 prêmios. Isto não é importante, para não dizer o lugar onde estudei. Eu gostaria 
que alguém mencionasse aquele dia em que tentei dar minha vida a serviço dos outros, tentei 
amar, tentei ser honesto e caminhar com o próximo, tentei visitar os que estavam na prisão, 
tentei vestir um mendigo, tentei amar e servir a humanidade. Sim, se quiserem dizer algo, 
digam que FUI ARAUTO. Arauto da justiça, arauto da paz, arauto do direito. Todas as outras 
coisas não têm importância. Não quero deixar pra trás nenhum dinheiro, coisas finas e 
luxuosas. Só quero deixar atrás de mim UMA VIDA DE DEDICAÇÃO. E isto é tudo o que 
tenho a dizer: Se eu puder ajudar alguém a seguir adiante, animar alguém com uma canção, 
mostrar a alguém o caminho certo, cumpri meu dever de cristão, levar a salvação para alguém, 
divulgar a mensagem que o Senhor deixou. Então, MINHA VIDA NÃO TERÁ SIDO EM 
VÃO”. 



Leia novamente o versículo de hoje e decida cumpri-lo em sua vida. Tome as decisões que 
o Espírito Santo deseja. (Tire no mínimo 3 minutos para pensar e escrever suas decisões) 
Decore o verso de hoje e termine suplicando a Deus para que você tenha coragem de nunca 
olhar para trás. 

Sexta-feira – Deus recompensa os seus servos. 
 Leia: “Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, 
que vocês estão servindo.” (Colossenses 3.24). 
 Antes de continuarmos, por favor, leia Mateus 25.14-30 (pausa para leitura) 
Este é um grande aviso para nós, principalmente para aqueles que estão negligenciando a obra 
de Deus. Acordem irmãos! Deus está sendo claro! Durante esta semana ele nos ensinou 
princípios muito claros. Devemos ser servos diligentes! Você está fazendo o seu melhor? 
Você está fazendo alguma coisa? Se depois desta semana, você ainda ficar “paradão”, prepare-
se para as consequências, pois agora você já sabe claramente o que vai acontecer. E a você 
irmão, que está fazendo o seu melhor, continue fazendo assim, pois o nosso trabalho no 
Senhor, não é inútil. (1 Coríntios 15.58b) E prepare-se para receber as bênçãos do seu serviço, 
nesta ou na era vindoura.  
Leia: 1 Coríntios 2.9; Efésios 6.7-8; Colossenses 3.24; Salmos 34.22; 101.6.  
 Leia refletindo: Eu chorei quando li esta história por saber que Deus abençoa da mesma 
forma os seus servos: Bryan viu uma senhora, com o carro parado e precisando de ajuda. Pediu 
que ela esperasse no carro e disse o seu nome. Tudo que ela tinha era um pneu furado, mas 
para uma senhora era ruim o bastante. Bryan abaixou-se e logo estava trocando o pneu. Mas 
ele ficou um tanto sujo e ainda feriu uma das mãos. Ela perguntou quanto o devia. Mas Bryan 
não pensava em dinheiro. Gostava de ajudar e respondeu: -"Se realmente quiser me 
reembolsar, da próxima vez que encontrar alguém que precise de ajuda, dê para aquela pessoa 
a ajuda que precisar. Tinha sido um dia frio e deprimido, mas ele se sentia bem, indo para casa. 
Alguns quilômetros adiante, ela encontrou um restaurante. Entrou para comer alguma coisa. 
A garçonete veio até ela e trouxe-lhe uma toalha limpa para que pudesse esfregar e secar o 
cabelo molhado e lhe dirigiu um doce sorriso. A senhora notou que a garçonete estava com 
quase oito meses de gravidez e ficou curiosa em saber como alguém que tinha tão pouco, podia 
tratar tão bem a um estranho. Então, lembrou-se de Bryan. Depois que terminou a refeição, 
enquanto a garçonete buscava troco, a senhora se retirou. A garçonete ainda queria saber onde 
a senhora poderia ter ido quando notou algo escrito no guardanapo, sob o qual tinha 4 notas 
de $100 dólares. Havia lágrimas em seus olhos quando leu o que a senhora escreveu. Dizia: 
"Alguém me ajudou uma vez e da mesma forma estou lhe ajudando. Se você realmente quiser 
me reembolsar não deixe este círculo de amor terminar com você". Aquela noite, quando foi 
para casa e deitou-se na cama, ficou pensando no dinheiro e no que a senhora deixou escrito. 
Como pôde aquela senhora saber o quanto ela e o marido precisavam disto? Com o bebê para 
o próximo mês, estava difícil. Ela virou-se para o preocupado marido que dormia ao lado, deu-
lhe um beijo macio e sussurrou: "Tudo ficará bem; eu te amo, Bryan". Ser servo é viver o 
que Jesus manda diariamente, não é uma opção da vida cristã. É a vida cristã.   Responda 
as perguntas: Se Jesus fosse recompensar o seu trabalho agora, ele lhe chamaria de servo fiel? 
Quais são os talentos que você tem? Relacione-os no seu caderno. (faça isso agora)  Depois 
de relacionar seus talentos, identifique quais deles você ainda não está dando 100%. No dia a 
dia, você pratica uma atitude de servo, ou seja, você a todo momento procura oportunidade 
para servir? Quando você percebe que alguém vai lhe pedir ajuda, ou que vão lhe pedir pra 
carregar algo (cadeiras na igreja por exemplo), você dá uma de desentendido e foge? Quando 
o Espírito Santo diz claramente em seu coração que alguém está precisando de ajuda, você dá? 
Ou finge que não sentiu algo e desconversa?  Neste momento, desafio você a fazer decisões 
práticas de servir melhor a Deus, para que sejas chamado de servo(a) fiel! Ex: Não vou mais 
chegar atrasado... ou  vou entrar em um ministério...  ou vou ajudar tal pessoa  a... 

(Outras meditações: www.nibparana.org) 
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