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19/9/2021 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Gálatas 5.13  

PALAVRAS CHAVE: Comunhão, serviço, evangelho. 

OBJETIVO: Apresentar como a comunhão está intimamente ligada ao serviço. 

 

Para entender  
Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, 

que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser 

retido a qualquer custo. 

Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres 

humanos. E, reconhecido em figura humana, 

ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. 

Filipenses 2:5-8 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

O conceito de servir é fundamental para a prática bíblica da koinonia. Comunhão 

envolve compartilhar o que temos com os outros. Uma das coisas mais valiosas que 

podemos compartilhar é nós mesmos: nosso tempo, habilidades e energias a serviço uns 

dos outros no corpo de Cristo. 

O maior modelo e mestre de serviço foi o Senhor Jesus Cristo. Paulo disse a seu 

respeito que ele “assumiu a forma de servo” (Fp 2.7), e Jesus disse de si mesmo que o “Filho 

do homem[...] não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de 

muitos” (Mt 20.28).  

Embora a vida inteira de Jesus fosse uma vida de serviço, o exemplo mais notável 

de sua atitude de servo foi o ato de lavar os pés dos discípulos na noite em que foi traído, 

registrado para nós em João 13.1-17. Esse exemplo é digno de nota por causa tanto do 

ambiente em que aconteceu quanto da natureza banal do serviço por ele praticado.  

1. A VERDADEIRA GRANDEZA NO REINO DE DEUS CONSISTE EM SERVIRMOS UNS AOS OUTROS 

Na noite em que foi traído, Jesus gastou tempo dando atenção a uma tarefa – lavar 

os pés dos convidados -, em geral relegada ao servo mais inferior da casa. Ele fez isso com 

total consciência da própria dignidade divina. João diz a seu respeito: “sabendo que o Pai 

lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus, e para Deus estava voltando, Jesus 

levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura 

[...] e começou a lavar os pés dos discípulos...” (Jo 13.3-5).  

Não foi apesar de sua grandeza, mas por causa dela que Jesus serviu os discípulos 

aquela noite. Por meio de sua atitude em relação a servir, ele nos ensinou que a verdadeira 
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grandeza no treino de Deus consiste não em ocupar uma posição ou ter autoridade, mas 

em servirmos uns aos outros. Se pretendemos dominar os princípios bíblicos da verdadeira 

comunidade bíblica, este é um em que precisamos ser mestres: a verdadeira grandeza no 

reino do céu envolve servir uns aos outros. Jesus disse: “... quem quiser tornar-se poderoso 

entre vós, seja esse o que vos sirva” (Mt 20.26).  

O conceito de grandeza de Jesus – e obviamente o conceito dele é correto – opõe-

se de tal modo à noção de valores do mundo que até nós, cristãos, temos dificuldade para 

compreendê-lo. Os discípulos até mesmo competiam entre si por nível hierárquico e 

posição, e não pelo privilégio de servir uns aos outros (leia Mt 20.21).  

Servir uns aos outros dentro do corpo é um modo muito prático e concreto de honrar 

uns aos outros. Por servir, nos referimos a fazer boas ações uns aos outros. Jesus lavou os pés 

dos discípulos. Paulo, tendo naufragado na Ilha de Malta, juntou uma pilha de galhos para 

alimentar o fogo aceso por seus companheiros de viagem (At 28.1-3). Cada um desses atos 

foi incrivelmente simples e banal em si mesmo. Mas servir é isso dentro da comunhão dos 

crentes: permanecer atento às pequenas coisas que precisam ser feitas e então executá-

las.   

2. CARACTERÍSTICAS DE UM SERVO – MAIOR É QUEM SERVE_________________________________ 

Um dos encantos do serviço é que ele não requer nenhum talento especial ou dons 

espirituais. Certamente, devemos usar nossos dons espirituais para servir uns aos outros. E se 

Deus nos tem concedido determinadas habilidades naturais, também queremos ser bons 

dispenseiros dessas habilidades servido as pessoas no corpo. Mas lavar pés ou juntar lenha 

não exige nenhum dom espiritual ou talento; tudo o que se requer é uma atitude de servo.  

Uma das características principais do servo é que ele serve para baixo – ou seja, 

àqueles que pelos padrões do mundo estão abaixo dele em cargo ou situação social. É 

relativamente fácil servir quem está acima de nós – até o mundo espera isso -, mas Jesus 

serviu de cima para baixo. Além de sua divindade, no plano estritamente humano, ele era 

o líder daquele grupo de doze discípulos. Poderia ter pedido para um deles lavar os pés de 

todos, mas escolheu fazê-lo ele mesmo.  

Jesus reconhecia que, no mundo, o menor serve o maior. Em determinado momento, 

ele disse: “pois quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à 

mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve” (Lc 22.27).  No entanto, embora possa 

ser verdade no mundo que o menor serve o maior, no corpo de Cristo há de ser diferente. 

De novo Jesus disse: “pois eu vos dei exemplo [ao servir], para que façais também o 

mesmo” (Jo 13.15). 

O rei Roboão, filho de Salomão, não aprendeu a lição de servir os que estavam em 

posição inferior. Pouco depois de ascender ao trono de Israel, ele foi procurado por 

algumas pessoas que lhe pediram que o jugo pesado dos impostos e do trabalho forçado 
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fosse aliviado. Ao consultar os anciãos que tinham aconselhado seu pai, Roboão ouviu o 

seguinte: “... se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e lhe responderes boas 

palavras, eles serão teus servos para sempre” (1Rs 12.7). Contudo, Roboão não ouviu; não 

escolheu servir para baixo. Por consequência, perdeu dez das doze tribos do reino e criou 

uma divisão irreparável no seio da nação do povo de Deus.  

Servir os outros realmente não requer nenhum talento ou habilidade especial. Mas é 

necessária uma atitude de servo para desejar servi-los, bem como olhos e mentes 

observadores para enxergar o que precisa ser feito. Se tivermos uma atitude de servo, 

poderemos desenvolver olhos vigilantes. A razão pela qual a maioria de nós não vê 

oportunidades para servir é que estamos o tempo todo pensando em nós mesmos, e não 

nos outros. Não aprendemos que devemos buscar não só nossos próprios interesses, mas 

também os interesses dos outros.  

3. DESAFIOS DE UM SERVO ______________________________________________________________ 

Não é fácil ser servo dos outros no corpo de Cristo, independentemente de estarmos 

servindo para cima ou para baixo, ou se servirmos apenas um amigo ou o próximo. Como 

alguém certa vez observou, o verdadeiro teste para ver se somos servos é que não nos 

importemos de sermos tratados como tal.  

Em Lucas 17.7-10, Jesus descreveu os desafios enfrentados por quem se coloca na 

posição de servo:  

E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apascentar gado, a quem, voltando ele 

do campo, diga: Chega-te, e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: Prepara-me a 

ceia, e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás 

tu? Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que 

não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: Somos servos 

inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. 

Essa atitude em relação a um servo pode soar insensível e talvez cruel para nós 

hoje, mas, ao que tudo indica, era típica na época de Jesus. Para nosso pensar, um pouco 

dessa atitude existe dentro do corpo de Cristo atualmente – não de forma deliberada, 

talvez, mas, ainda assim, tão real e desafiadora para aqueles que seriam servos.   

            Observe a falta de consideração do senhor nos versículos 7,8. O servo trabalhou o 

dia todo e é evidente que está cansado e faminto. Contudo, antes que possa repousar e 

comer, deve preparar e servir a refeição do senhor. A falta de consideração para com 

quem serve é evidente dentro do corpo. Muitos cristãos são egocêntricos. São descuidados 

e impacientes. Fazem exigências e criam trabalho extra para os outros. Deixam de planejar 

com antecedência e depois precisam as coisas feitas “pra ontem”. Temos a tendência de 

nos ressentir dos atos alheios sem consideração, mas se quisermos ser servos de verdade, 

devemos aprender a aceitar a falta de consideração alheia.  
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Observe então a ingratidão do senhor descrito por Jesus. “por acaso agradecerá ao 

servo porque este fez o que lhe foi ordenado?”, ele perguntou (v.9). alguém lembra de 

agradecer o professor ou a professora de Escola Dominical que aparece com uma lição 

bem preparada domingo após domingo? Ou considere a pessoa que trabalha muitas 

horas nos bastidores cuidado dos mínimos detalhes do culto ou de uma conferência de fim 

semana. Com que frequência o trabalho dessa pessoa é reconhecido de maneira 

adequada? Sim, se vamos aceitar o desafio de sermos servos, precisamos estar preparados 

para aceitar a ingratidão, para aceitar sermos vistos como quem não fez mais que a 

obrigação por membros desatenciosos do corpo.  

Mas Jesus não para em nossa aceitação da falta de consideração e da ingratidão. 

Ele ressalta ainda mais o papel do servo. Quando terminamos nosso trabalho como servos 

e depois de termos suportado a falta de consideração e a ingratidão, não haveremos de 

parabenizar a nós mesmos pelo trabalho heroico; em vez disso, devemos dizer com 

humildade: “somos servos inúteis, fizemos somente o que deveríamos fazer”.  

Se aspiramos a ser servos, temos de aceitar o papel de servos. Depois de termos 

suportado a falta de consideração e não termos feito caso da ingratidão, devemos 

simplesmente dizer: “só fiz o meu dever; só fiz o que Deus me chamou para fazer”.  

4. A RECOMPENSA DO SERVIÇO__________________________________________________________ 

Em Lucas 12.37, Jesus exclama: “bem-aventurados aqueles servos que o senhor, 

quando chegar, achar alertas! Em verdade vos digo que se preparará e os fará assentar-

se à mesa e, aproximando-se, os servirá”. O contexto do versículo é a volta do Filho de Deus 

para junto dos seus (veja v.40). Jesus parece nos dizer que, de algum modo, ele servirá os 

servos fiéis quando vier. 

É óbvio, portanto, que o espírito de servo de Jesus não existiu apenas durante seu 

período como servo sofredor na Terra. Em sua segunda vinda, ele nos servirá. Aquele que é 

infinitamente maior que todos servirá os menores. Servir faz parte do caráter eterno de Deus. 

a recompensa de servir é ser como nosso Mestre por toda eternidade. 

APLICAÇÃO____________________________________________________________________________ 

1) ao ser servido, exija menos e agradeça mais. 

Quando somos servidos, precisamos ser sensíveis nas exigências que fazemos e 

cuidadosos ao expressar gratidão quando alguém nos serve. 

2) ao servir, não espere reconhecimento.   

Ao servirmos, temos de aceitar nosso papel e servir ao Senhor, seja demonstradas ou 

não consideração e gratidão.  

 


