
SERIE 

Decisões Para Mudar sua Vida! 

“Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir; eu o 
aconselharei e cuidarei de você.” Salmos 32:8 

5° Tema: SIRVA ANTES DE TUDO 
1ª. Semana, COMECE ONDE VOCÊ ESTÁ, 

2ª. Semana VEJA OS SINAIS DE PARE,  

3ª Semana PERMANEÇA NA PRESENÇA 

4ª DECIDA HOJE AVANÇAR PARA O SEU DESTINO DIVINO! 

5ª SIRVA ANTES DE TUDO 

 

DECIDA HOJE SERVIR! 

“Então Jesus disse aos seus discípulos: "Se alguém quiser         
acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a             
vida por minha causa, a encontrará. Mateus 16.24-25 

 

Não somos chamados para celebrar a nós mesmos,  
mas para negarmos a nós mesmo  

Decida Viver para SERVIR. 

Seja o terceiro! Primeiro JESUS, depois o PRÓXIMO e depois, VOCÊ! 

- Servir as pessoas, - Conectar a comunidade, - Confiar a Deus os             
resultados. 

Servir as pessoas não é algo natural, somos todos tentados para pensar            
em nós mesmos primeiro, questão animal de sobrevivência. Somos         
egoístas por natureza carnal.  

Ex. Você precisa ensinar uma criança a ser egoísta? NAO! 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/32/8+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/16/24,25+


SERVIR é uma questão de OBEDIÊNCIA a um CHAMADO DE DEUS,           
uma questão de DIREÇÃO DIVINA. 

 

A fé cristã evangélica é carregada de sinais claros de rendição.           
Precisamos entender bem esta realidade da Palavra de Deus e como ela            
se aplica em nossas vidas. 

 

Disse Jesus: “Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não           
cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito              
fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá; ao passo que aquele que              
odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna João             
12.24-25 

Só existe nova vida se a antiga morrer! 

- Batismo = morte 

- Ceia = morte 

- Cruz = morte 

Então Jesus disse aos seus discípulos: "Se alguém quiser         
acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.”  
 Mateus 16.24 

- Discipulado = morte! 

 

Deixa-me ser um pouco mais claro e dizer como é esta morte: MORTE             
DE CRUZ. 

“Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para            
que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do             
pecado; pois quem morreu, foi justificado do pecado.”  
Romanos 6.6 

 

 



“Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo             
vive em mim.” Gálatas 2.20a 

Vivemos tudo do nosso jeito. A vida cristã é do jeito DELE e não do               
nosso jeito. 

Disse Jesus: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou             
e concluir a sua obra. João 4.34 

Minha comida é servir a Deus, é agradar a Deus, é dar a minha              
contribuição para finalizar a obra que Ele começou na terra!  

Jesus não nos enviou para sermos receptores e sim SERVIDORES e           
DOADORES.  

Disse Jesus: “O maior entre vocês deverá ser servo.”  Mateus 23.11 

● UM SERVO CRISTÃO CRUCIFICADO E MORTO PARA O        
MUNDO ENTENDE: 

1. QUE NÃO PODE VOLTAR ATRÁS: Lucas 9.62 Jesus respondeu:         
"Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o               
Reino de Deus". 

2. QUE NÃO TOMA A GLÓRIA PARA SI: Gálatas 6.14 “Quanto a           
mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor              
Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e             
eu para o mundo.”  

 

3. QUE NÃO SE JUSTIFICA PARA O MUNDO: Romanos 8.32-33         
“Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É          
Deus quem os justifica.”  

Como trabalhamos isto na prática na igreja?  

“E a palavra de Deus crescia e se multiplicava....Barnabé e Saulo,           
havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando        
consigo a João, que tem por sobrenome Marcos.” 
Atos 12.24-25 

 
 
- CONCLUSÃO: 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/4/34+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/23/11+


Vamos servir com o que temos e somos? Como chamado, como           
propósito de vida? 

 

Você foi feito para servir! 

“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 

Fomos feitos para isto, criados para esta realidade! 

Os momentos em que você escolhe servir a outros e pôr as            
necessidades deles em primeiro lugar determinam o tipo de história que           
você contará amanhã! 
  

Vamos viver assim? 

Decidiu Mudar de vida? NAO HA MUDANÇA SEM SER SERVO!          
QUANTO MAIS DEUS TE DA, MAIS É PARA SERVIR! 

 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/2/10+

