ROTEIRO – Base 08/11/2020
SERVINDO AO SENHOR DE TODO O CORAÇÃO
# Marcos 10-45 #
“Porque o Filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos”
Mc 10:45

INTRODUÇÃO:
Servir é trabalhar em favor de alguém. Nos dispor a cooperar com determinada obra ou
missão, com o propósito de edificar vidas.
§ Cite alguns exemplos da Bíblia de pessoas que serviram a Deus de todo o
coração.
I.

A MOTIVAÇÃO DE SERVIR DEVE REVELAR UM PROPÓSITO
§ Qual deve ser nossa motivação ao servir? Comente!
§ O que “servir” exige de nós?

II. AS ADVERSIDADES E OPOSIÇÃO SÃO CAMPOS FÉRTEIS PARA QUEM DESEJA SERVIR DE
TODO O CORAÇÃO
§ Como continuar servindo mesmo nas adversidades?
§ Quais os benefícios de servir de todo o coração? Comente!
III. DEUS ESTÁ PROCURANDO SERVOS DISPOSTOS A SERVIR DE TODO CORAÇÃO
§ Quais as qualidades de alguém que serve de todo o coração?
§ Como agir como um servo que agrada a Deus?
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SERVINDO AO SENHOR DE TODO O CORAÇÃO
# Marcos 10-45 #
“Porque o Filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos”
Mc 10:45

INTRODUÇÃO:
Servir é trabalhar em favor de alguém. Nos dispor a cooperar com determinada obra ou
missão, com o propósito de edificar vidas.
•
•

Podemos servir mostrando amor e bondade em favor das pessoas, nos preocupando com
as necessidades delas.
Podemos aprender com o rei Davi, que impossibilitado de servir na construção do templo,
dedicou-se na preparação de Salomão para executá-lo.

“E aproximaram-se os dias da morte de Davi; e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo
caminho de toda a terra; esforça-te, pois, e sê homem. E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para
andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e
os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés; para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para
onde quer que fores” 1Rs 2:1-3
“E disse Davi a Salomão seu filho: Esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra; não temas, nem te apavores;
porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo; não te deixará, nem te desamparará, até que acabes
toda a obra do serviço da casa do Senhor” 1Cr 28:20
“Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome,
bem fizeste de ter isto no teu coração” 2Cr 6:8

I. A MOTIVAÇÃO DE SERVIR DEVE REVELAR UM PROPÓSITO

“Ora, antes da festa da páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto
no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas
mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e, tomando
uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhos
com a toalha com que estava cingido” Jo 13:1-5
“Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio; mas, quando Jesus foi glorificado, então se
lembraram de que isto estava escrito dele, e que isto lhe fizeram” Jo 12:16

•

Após concluir sua missão pública, Jesus se volta para os seus discípulos com o propósito de
prepará-los para a grande missão: “Servir a Deus de todo o coração”.
1. Aprendemos com Jesus que servir exige muita perseverança.

“Ora, antes da festa da páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para
o Pai, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim” Jo 13:1

• Injustiças, incredulidade, deslealdade e traição não roubaram do coração de Jesus o
propósito de servir ao Pai de todo o coração.
• Precisamos vigiar o nosso coração, para que os propósitos de Deus não sejam
frustrados pelos desencontros da caminhada.
2. Servir de todo coração exige coração de servo.
• Orgulho e privilégios são grandes obstáculos ao verdadeiro serviço.
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• Jesus, mesmo sendo Deus e Senhor, se veste de escravo e lava os pés dos discípulos.

“Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia,
e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhos com a toalha com que estava cingido”
Jo 13:4-5

3. Servir de todo coração é contagiante e transformador.

“Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes:
Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se
eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o
exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, na verdade vos digo que não é o
servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas,
bem-aventurados sois se as fizerdes” Jo 13:12-17

• Não será possível servir de todo coração sem antes entender todo o propósito da
cruz

“Porque o Filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate
de muitos” Mc 10:45
“E, saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras; e também os seus discípulos o seguiram. E
quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles
cerca de um tiro de pedra; e, pondo-se de joelhos, orava, Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este
cálice; todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia.
E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue,
que corriam até ao chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo
de tristeza” Lc 22:39-45

• Servir de todo o coração produz alegria radiante.

“Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a
cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus” Hb 12:2

II. AS ADVERSIDADES E OPOSIÇÃO SÃO CAMPOS FÉRTEIS PARA QUEM DESEJA SERVIR DE TODO
O CORAÇÃO
“E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estêvão caminharam até à Fenícia,
Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns
homens chíprios e cirenenses, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus.
E a mão do Senhor era com eles; e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas
coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém; e enviaram Barnabé a Antioquia. O qual, quando
chegou, e viu a graça de Deus, se alegrou, e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de
coração; Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu
Barnabé para Tarso, a buscar Saulo; e, achando-o, o conduziu para Antioquia” At 11:19-25

1. Após a morte de Estevão, uma grande perseguição foi levantada contra a igreja

“E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que
estava em Jerusalém; e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos”
At 8:1

• Quando amamos a Jesus de todo o coração não deixamos de testemunhar, mesmo
sofrendo perseguição.

“Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E, descendo Filipe à cidade
de Samaria lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia,
porque ouviam e viam os sinais que ele fazia; pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os
tinham, clamando em alta voz; e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria
naquela cidade” At 8:4-8
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2. Quando servimos de todo coração, não nos deixamos levar pelo ibope pessoal. Filipe
estava fazendo um grande sucesso em Samaria.

“Mas, como cressem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, se
batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão; e, sendo batizado, ficou de contínuo
com Filipe; e, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito” At 8:12-13

• Filipe obedece ao Espírito Santo, deixa a sua missão em Samaria e vai falar com um
homem no caminho de Gaza.

“E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, e vai para o lado do sul, ao caminho que desce
de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se, e foi; e eis que um homem etíope, eunuco,
mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e
tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse
o Espírito a Filipe: Chega-te, e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e
disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a
Filipe que subisse e com ele se assentasse” At 8:26-31

3. Precisamos entender que somente corações cheios de amor a Deus conseguirão
obedecer sem resistências.

“E levantou-se, e foi; e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o
qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração” At 8:27

• Quando servimos de todo coração, conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo.

“E disse o Espírito a Filipe: Chega-te, e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta
Isaías, e disse: Entendes tu o que lês?” At 8:29-30

• Quando ouvimos Deus recebemos direção.
• Quando ouvimos Deus nos aproximamos das pessoas.

“E disse o Espírito a Filipe: Chega-te, e ajunta-te a esse carro” At 8:29

• Caminhar e servir em amor exige muito esforço.

“E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei
entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse” At 8:30-31

III. DEUS ESTÁ PROCURANDO SERVOS DISPOSTOS A SERVIR DE TODO CORAÇÃO

“E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém; e enviaram Barnabé a Antioquia.
O qual, quando chegou, e viu a graça de Deus, se alegrou, e exortou a todos a que permanecessem no Senhor,
com propósito de coração; Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao
Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo; e, achando-o, o conduziu para Antioquia” At 11:22-25

•

Quando um desafio surge, não escolhemos os mais fracos. Escolhemos os mais fortes,
aqueles servos cheios do Espírito Santo.

“E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém; e enviaram Barnabé a
Antioquia” At 11:22

1. Quais seriam as qualidades de um servo que serve de todo o coração?

“E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía
era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder,
testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre
eles necessitado algum; porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do
que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade
que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé (que, traduzido, é Filho da
consolação), levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, e trouxe o preço, e o depositou
aos pés dos apóstolos” At 4:32-37
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• Um servo com um coração liberal, adorador e cheio de compaixão pelos necessitados.

“Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé (que, traduzido, é Filho da consolação), levita,
natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, e trouxe o preço, e o depositou aos pés dos
apóstolos” At 4:36-37

• Barnabé era um servo que valorizava e investia em pessoas.
2.

Um coração amoroso enxerga a graça de Deus na vida das pessoas.

“O qual, quando chegou, e viu a graça de Deus, se alegrou, e exortou a todos a que permanecessem no
Senhor, com propósito de coração” At 11:23

• Jesus disse que o nosso coração revela o nosso tesouro, o nosso coração cheio de luz
possibilita olhos generosos.

“Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os
olhos; de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz; se, porém, os teus olhos forem
maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais
trevas!” Mt 6:21-23

3.

Quem serve de todo o coração promove e valoriza pessoas.
• Somente um coração amoroso revelará humildade para levantar pessoas e promovêlas no reino de Deus.
• Barnabé não pensava em se promover e sim, promover o reino e valorizar pessoas.

CONCLUSÃO:
DEUS ESTÁ PROCURANDO SERVOS PARA SERVÍ-LO DE TODO CORAÇÃO
1. Davi, mesmo sendo impedido de construir o templo, encorajou Salomão, preparando
tudo para a grande missão;
2. Mardoqueu e Ester pagaram um alto preço em favor da preservação do povo de Deus;
3. Barnabé, um servo disposto a doar sua vida e seus bens pelo reino.
Pr. Sebastião Brito Netto
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