ESTUDO 32
JESUS CRISTO, SERVO
TEXTO: João 13:3-17
QUEBRA-GELO:
Pergunta: Qual foi a última vez que você serviu ou se doou espontaneamente para alguém?
INTRODUÇÃO:
• Todos nós temos opinião sobre a maior parte dos assuntos. Embora a bíblia não fale
detalhadamente sobre cada assunto, nela podemos encontrar princípios capazes de
nortear todas as áreas da nossa vida e todas as nossas escolhas.
• Há um ponto muito relevante aqui: as nossas opiniões moldam nossa maneira de
pensar; e a nossa maneira de pensar, por sua vez, molda nossas escolhas e atitudes.
• Então, uma opinião não é só uma opinião, pois vai gerar comportamentos e hábitos.
• “Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: “Pai, se
queres, afasta de mim este cálice; contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua”.”
(Lucas 22:41,42).
• Ao longo dos seus anos na terra, Jesus com certeza tinha suas opiniões e suas
vontades. Mas ao invés de decidir se agarrar a elas, Jesus escolhia submeter tudo à
orientação do Pai. Ao invés de buscar satisfazer as suas necessidades, Jesus queria
agradar a Deus com todo o seu ser.
• Muitas vezes a dificuldades que enfrentamos para caminhar com Deus, agradando-o e
servindo-o, é que não estamos dispostos a abrir mão das nossas verdades e vontades.
• Se permanecemos apegados às nossas verdades, como consequência vivemos um
cristianismo morno, longe de experimentar tudo o que Deus preparou para nós.
1. QUEBRANDO NOSSA VONTADE
• Se existe um traço que nos une como raça é o egoísmo. Sem o poder do Espírito Santo
para nos mudar o coração, a nossa tendência natural é pensar primeiro em nós mesmos.
• Hoje em dia, é muito fácil sermos envolvidos pelo padrão que nos manda buscar primeiro
aquilo que desejamos.
• Somos bombardeados todo tempo com ideias do tipo: “Você merece uma folga hoje.”
“Você precisa desse carro.” “O importante é impor seu jeito de ser.” “Eu mereço ser
feliz.” “Não aceite esse desaforo calado.”
• Buscar satisfazer nossas vontades é a tendência natural. Achamos que isso nos fará
bem e feliz, mas Jesus nos ensina que muitas vezes andar na contramão do mundo é o
melhor caminho. Deus nos criou e sabe o que é o melhor para nós. Veja alguns textos
bíblicos:
• “Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras,
as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos.” (Efésios 2:10).
• “O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece
para sempre.” (1 João 2:17).
• Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: ‘Há maior felicidade em dar
do que em receber”. (Atos 20:35b).
• Sem dúvida a melhor maneira de quebrar a nossa vontade é pensar primeiro nas outras
pessoas.

•
•

Ter o coração aberto para perceber as necessidades à sua volta e se importar com as
pessoas. Quanto mais pensamos e agimos para o outro, menos egoístas nos tornamos.
E por incrível que pareça, nos sentimos mais realizados agindo assim, do que pensando
somente em nós.

2. JESUS ERA SERVO
• Jesus tinha tudo para ser servido, mas escolheu servir. Ele tem a posição mais alta no
universo, tem todo o poder e governo, mas se fez servo.
• Veja novamente o texto de João 13:3-17.
• Jesus ensinou de forma prática o que significa ser servo.
• Na época, os judeus aguardavam um Messias poderoso, um chefe militar, um rei que
os libertasse da opressão romana.
• No entanto, os profetas do Antigo Testamento já haviam declarado que o Messias
libertaria o povo do pecado, não de Roma. Viria para servir, curar os enfermos, alimentar
os famintos, ajudar os pobres.
• Nesse trecho de João, Jesus lava os pés dos discípulos, o que parece estranho para
nossa cultura. Naquela época, havia poucas ruas pavimentadas e os pés ficavam muito
sujos. O costume mandava que o proprietário da casa providenciasse alguém para lavar
os pés do recém-chegado. Se a família não tivesse condições para contratar um servo,
então um dos primeiros hóspedes a chegar lavaria os pés dos demais, representando o
anfitrião, que estaria envolvido na preparação da comida, a disposição da mesa e a
recepção dos convidados.
• Qual foi a atitude dos discípulos? O que essa passagem mostra sobre o coração de
Jesus?
3. CHAMADOS PARA SERVIR
• Jesus fez da fé cristã uma fé ativa. Ele deixou bem claro o que espera de nós: que
passemos a vida seguindo seu exemplo de servo.
• Seu compromisso era o de pensar nos outros, satisfazer-lhes as necessidades e servilos. E ele nos mandou fazer o mesmo em nossa casa, no trabalho, na igreja, na escola,
onde quer que formos.
• A verdadeira servidão conduz à ação! Devemos nos perguntar: O que posso fazer por
essa pessoa que sirva como exemplo do amor e do cuidado de Jesus?
• Há alguma ação específica que você tem sentido que Deus deseja que faça, mas você
tem resistido?
CONCLUSÃO
• Eu sei que você não começou a caminhar com Jesus para abandonar sua jornada pela
metade. Mas infelizmente, muitos acabam agindo assim. Por que isso acontece? Porque
no dia a dia, pequenas atitudes colocam nosso ego no controle da situação.
• Aos poucos, sem dar muita atenção, vamos deixando a comunhão com Cristo e o
serviço a Ele deixar de ser prioridade.
• Jesus assumiu o firme propósito de servir, ainda que isso lhe custasse a vida. Agora ele
nos chama para servir as pessoas com nossas vidas.
• A apatia, a insensibilidade, a negligência e a exploração devem ser retiradas de nossos
corações. Não podemos nos limitar à linguagem de um servo, temos que nos portar
como um deles.

