
:: Estudos para Células:: 

OS TESTES DA VIDA CRISTÃ Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

TESTE DO SER SERVO Lição 12 - João 13.12-15 

 

Muito bem discípulos do Senhor Jesus, hoje daremos continuidade sobre o estudo dos testes da vida e falaremos sobre 

o teste do ser servo, lembre-se uma coisa, ainda que você seja um discípulo do avivamento, um líder de excelência, 

um pastor de multidões ou um líder de milhares, o que você nunca poderá esquecer é que sempre precisará ser servo. 

O homem e a mulher de Deus quando perdem essa dimensão dificilmente caminham adiante, sempre andarão para 

trás e trarão sobre si maldições terríveis de soberba e vanglória. A maior alegria de Deus é servir, em Filipenses 2:5-

11 nos diz que Jesus, o filho de Deus, tomou a forma de servo, então creio que não poderemos tomar outra forma. 

Entretanto para sermos servos, vamos passar por testes: 

 

Deus nos dá a oportunidade de sermos servos e vai ficar observando nossa atitude para ver se nos achamos bons 

demais para isso. Infelizmente alguns se acham bons demais para serem tidos como servos.  Algumas pessoas perdem 

a dimensão de serem servos porque acham que os servos só fazem serviços menos importantes, e elas querem os 

“serviços mais importantes”, não que haja, mas são aquelas coisas que fazemos que todo mundo vê, que todo mundo 

aprecia. Vamos falar a verdade, tem gente que gosta muito é de aparecer, pensam que nasceram para ser estrela, 

esquecem que elas nasceram é para carregar a verdadeira estrela dentro delas que é a estrela da manhã, Jesus de 

Nazaré. Não deixe esse sentimento bater em seu coração, muito menos entrar dentro dele. 

 

Agora, quero lhes dizer que precisamos de atitudes de servos não somente dentro da igreja, porque infelizmente há 

pessoas que só querem demonstrar serem servos quando tem platéia ao seu redor, meu Deus, tem gente que até para 

ser servo não presta, misericórdia!! Há pessoas que querem ser estrelas em tudo que é lugar. Então decida ser servo 

em todos os lugares que você estiver, principalmente dentro de casa. Como é cômodo em casa a gente mandar uns nos 

outros, as vezes requeremos autoridade dentro de casa que chega até a arrumar confusão, é mãe e pai querendo fazer o 

filho de escravo, o irmão mais velho querendo mandar no mais novo, é filho que não faz nada que o pai pede para 

fazer, é filha que a mãe tem que ficar com o chinelo na mão para ela lavar uma louça, é marido que a mulher tem que 

fazer voto na igreja para ver se a criatura sai de casa para dar um passeio, e outras coisas mais.  

 

E quando falamos do ambiente do trabalho? Você é servo onde trabalha? Ou você não está nem ai se surge um serviço 

que não é o seu? E se um colega precisa de uma ajuda? Você seria capaz de ajudar a ele sem cobrar nada? Queridos, 

quero lhes perguntar: “Você acha que ser servo é só dentro da igreja?” Se sua resposta foi sim, você está muito 

enganado, o servo é servo onde quer que seja... 

 

E, quero lhe fazer outra pergunta; “ A quem você serve?” Será que sua resposta seria: “Ah, somente aqueles que 

merecem?”. Diante do texto que lemos onde Jesus lava os pés dos seus discípulos você reparou que Jesus lavou os pés 

de Judas também, sim, aquele que iria traí-lo. Você seria capaz de servir a um de seus inimigos, servir aquele que te 

calunia e faz fofoca a teu respeito? Meu Deus, como é difícil seguir o que Jesus nos mandou fazer. Mas foi isso que 

ele nos falou com sua própria vida, ele serviu até os seus inimigos, ele lavou o pé de quem iria levantar contra ele o 

seu calcanhar, veja em João 13:18. 

 

Jesus nos salvou para sermos bênção uns para os outros, todos os dias Ele nos dará uma oportunidade de servir a 

alguém. Talvez você diga, “- Eu sou “servo de Deus”, e não de homens...”, mas Jesus nos disse que quando dermos de 

beber, ainda que seja um copo de água fria a um dos seus pequeninos seria a ele que estaríamos servindo, (Mateus 

25:45). Além disso precisamos viver o que ensinamos, quando não quisermos fazer algo que alguém nos pede, além 

de perder a oportunidade de ser bênção, posso ouvir aquela famosa frase: “É melhor você praticar o que você prega.” 

Já que pregamos e ensinamos as pessoas o que fazer, temos de ter o cuidado de fazer o que pregamos.” 

 

Em suma, o teste de servo consiste simplesmente do modo como agimos diante das oportunidades que Deus nos dá 

para sermos bênçãos aos outros. Isso vai mostrar se realmente queremos ajudar os outros ou se queremos apenas 

aparecer.  Só para você pensar e refletir, quero deixar essa mensagem: Quando Jesus unge uma pessoa, Ele não unge 

para que ela seja famosa, mas unge para que ela seja serva como seu filho Jesus. 

 

Quanto mais unção Deus te dar... mais SERVO você se torna, pois tudo esta a serviço do Rei Jesus! 

  

 


