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Seminário Valores do Reino
6. Servindo no Reino
Vamos ler João capítulo 13 versículos 1 a 17.
O Senhor Jesus nos deu um poderoso exemplo: sendo Senhor de todos, Ele se fez de
servo. Nós também, se queremos realmente participar no Reino, temos que ter esta
mesma atitude e disposição:
Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus,
não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas
esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos
homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi
obediente até a morte, e morte de cruz!
Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de
todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra
e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a
glória de Deus Pai. - Filipenses 2:5 a 11
Somos servos, primeiramente, de Cristo:
Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o
evangelho de Deus, - Romanos 1:1
a quem nós devemos toda o nosso lealdade e serviço:
“Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das
ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: ‘Venha agora e sente-se para
comer’? Ao contrário, não dirá: ‘Prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me
enquanto como e bebo; depois disso você pode comer e beber’? Será que ele
agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês,
quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: ‘Somos servos
inúteis; apenas cumprimos o nosso dever’”.- Lucas 17:7 a 10
A palavra ‘ministrar’ significa simplesmente ‘servir’. O ministro é um servo de Cristo e
um encarregado (despenseiro) dos mistérios do Reino:
Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos
mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. - 1
Coríntios 4:1 e 2
"Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do homem
virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e
sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento
no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando
voltar." - Mateus 24:44-46
O Senhor Jesus falou muito sobre a necessidade de sermos servos. Vamos ler Mateus
capítulo 25 versículos 14 a 46.

Na parábola dos talentos nós vemos que:
· a fidelidade é mais importante que a habilidade, ou seja, apesar de receber
apenas um talento, o servo que não o investiu para o mestre foi “lançado fora
nas trevas” (versículos 26 a 30)
· Aos servos que foram fiéis com pouco foi confiado muito (versículos 21 e 23)
Para que nós não nos enganamos, pensando que o Senhor está falando somente
sobre dons e ministérios “espirituais”, Ele continuou falando sobre o Juízo Final. Nas
palavras do músico Keith Green, “a diferença entre as ovelhas e os bodes consiste nas
coisas que fizeram ou não fizeram”.
· dar comida aos famintos
· dar bebida aos sedentos
· hospedar os sem-teto
· dar roupas àqueles que estão sem ter o que vestir
· visitar os enfermos e presos
Será, então, que seremos salvos por fazer estas obras? É claro que não porque a
salvação é pela graça, por meio da fé, e não das obras (Efésios 2:8 e 9), porém a
verdadeira fé, que traga a salvação se manifesta através de nossas obras:
De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras?
Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas
e do alimento de cada dia e um de vocês lhe disser: “Vá em paz, aqueça-se e
alimente-se até satisfazer-se”, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso?
Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta.
Mas alguém dirá: “Você tem fé; eu tenho obras”. Mostre-me a sua fé sem obras,
e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus?
Muito bem! Até mesmo os demônios crêem — e tremem!Insensato! Quer
certificar-se de que a fé sem obras é inútil? - Tiago 2:14 a 20
O verdadeiro filho do Reino tem o coração de um servo, e serve não somente nas
coisas grandes, nas coisas visíveis, nas coisas “espirituais”, mas também nas coisas
pequenas, nas coisas escondidas, nas coisas humildes:
"E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes
pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a
sua recompensa.” - Mateus 10:42
O filho do Reino não serve para aparecer mas aparece para servir.
Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente
aos da família da fé. - Gálatas 6:10
O nosso valor de sermos servos se expressa:
· Em nosso desejo de servir o Senhor Jesus, a nossa Igreja e a nossa
comunidade
· Na prioridade que demos à assistência social
· No pré requisito que temos que aquelas pessoas que querem ter ministérios na
Igreja sejam primeiramente servos, mostrando-se a ser fiéis “no pouco”.
Completa a Prova Nº 6.

