Lição 4
Adoração no Servir
A minha avó tinha ido a casa de uma senhora falar-lhe de Jesus. Mas a senhora descompô-la “Não
volte nunca mais a minha casa! Não quero ouvir falar desse Jesus”.
Quando a minha avó me contou o sucedido, eu comentei: “Ela foi indecente consigo, avó! Mas
como a avó já fez a sua parte em lhe falar de Jesus, não há mais nada que lhe possa fazer.”
“A verdade é que eu fiz mais”, respondeu ela. “Levei-lhe uma empada que eu própria cozinhei”.
Estas palavras ensinaram-me uma importante lição. Eu via muitas vezes a minha avó adorar o
Senhor em oração, com as mãos erguidas enquanto cantava: “Darei toda a glória a Jesus e o Seu
grande amor proclamarei”. Mas nesse dia, compreendi que ela fizera mais do que testemunhar ou
adorar com palavras e hinos. Ela adorara o Senhor com acções.
Se dizemos que amamos Jesus, então os nossos actos devem mostrar esse amor.
Nesta Lição Estudará...
Servir sem Reservas
Atitudes no Servir
Esta Lição Ajudará a...
Comparar a sua vida com a de Cristo no tocante às qualidades de servir.
Descrever as atitudes necessárias para tornar o servir um acto de adoração.
Apreciar a importância de adorar a Deus através do servir.
SERVIR SEM RESERVAS
Objectivo 1: Indicar diversas maneiras de poder adorar o Senhor servindo os outros.
“Quando é que NÃO trabalha para o Senhor?”, perguntou um jovem. “Naturalmente que de vez em
quando tem uns dias livres”.
O jovem pensava que o Cristianismo era alguma coisa para fazer mas a verdade é que ser-se crente
não é emprego de oito horas diárias; é, antes, uma vida nova. O nosso servir a Deus faz parte da nossa
vida tal como o respirar. Não podemos servi-Lo com apenas parte dos nossos talentos ou tempo ou só
quando temos disposição para tal, mas sempre – de todo o coração, corpo e alma. Servir sem reservas
é ser capaz de dizer: “Eis-me aqui, Senhor. Usa-me onde quiseres, quando quiseres e em qualquer
circunstância”. Lembre-se que Romanos 12:1 diz que devemos oferecer uma verdadeira adoração
quando somos dedicados ao Seu serviço.
O maior exemplo de entrega total é o próprio Jesus Cristo. Ele tinha de comer, dormir, trabalhar e
descansar como qualquer um de nós. Mas o Seu coração e espírito estavam sempre prontos a fazer o
trabalho de Seu Pai (João 15:10). Ele estava sempre a servir os outros.
Ele serviu ajudando espiritualmente as pessoas. Ensinou-as, orou por elas e chorou mesmo por elas
e com elas. Cuidava também das suas necessidades físicas. Nunca virou as costas a um doente ou
aflito.
Um dia, Ele ressuscitou o filho de uma pobre viúva de Naim que não tinha mais ninguém que
cuidasse dela.
Chegou mesmo a preparar peixe assado para os discípulos cansados e famintos que haviam
trabalhado arduamente na pesca durante a noite.
Serviu os rejeitados e abandonados, estando entre eles. Aceitou convites para jantar, de homens e
mulheres odiados e desprezados pela comunidade. Confraternizou com pecadores. Jesus, o Filho de
Deus, serviu a Sua própria criação – a Humanidade.
Devemos fazer menos? Não! O nosso alvo deve ser o mesmo que o de Jesus. Talvez o Senhor não
lhe tenha dado o ministério de servir através do ensino ou da pregação mas tem a capacidade de ser
um cristão compassivo e amoroso. As pessoas precisam de saber que há alguém que as ama e o seu
amor pode ajudar alguém a compreender que Deus também a ama.
A adoração através do servir significa oferecermo-nos a nós mesmos, tudo o que somos e tudo o
que temos. Significa dar o nosso tempo e a nossa capacidade. Podemos dizer uma palavra amável, ter
um sorriso amigável ou visitar os hospitalizados. O Senhor quer que estejamos prontos a compartilhar
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com os necessitados. Sejamos ricos ou pobres, remediados ou não, devemos estar prontos a dar e a
compartilhar conforme a orientação do Senhor.
A Bíblia não diz: “Não testemunhes!”. Ela diz: “... Ser-me-eis testemunhas...” (Actos 1:8). Se quer
ser uma testemunha em cada acção e obra, curve a cabeça e ore ao Senhor.
“Pai do Céu, o meu desejo é adorar-Te não apenas com palavras mas em tudo o que eu faço. Antes
de reagir a qualquer situação ou tomar alguma decisão, peço-Te que o precioso Espírito Santo me diga
o que Te agrada. Depois, Senhor, ajuda-me a levar a cabo as Tuas direcções.
Que o Teu amor brilhe em mim e através de mim de tal maneira que os outros queiram ser como
Jesus também. Amén”.
Para Fazer
1

2

Leia os versículos na coluna da esquerda. Em frente de cada referência, escreva o número do
tipo de serviço (coluna da direita) a que se refere.
REFERÊNCIA

TIPO DE SERVIÇO

a) Mateus 8:1-3

1. Alimentar os famintos

b) Mateus 8:23-26

2. Proteger e afastar o temor

c) Lucas 19:1-6

3. Curar os enfermos

d) João 6:1-13

4. Providenciar conforto físico

e) João 13:1-5

5. Aceitar os rejeitados

Leia Tiago 2:14-17 e depois complete a seguinte frase: A fé sozinha não chega. Ela deve
ser complementada com as nossas
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.

Leia as seguintes situações hipotéticas. Nas linhas em branco, descreva sucintamente a acção
que tomaria em cada caso e que mostraria adoração no servir.
a) O seu pastor explica à congregação a necessidade urgente de se edificar uma nova igreja.

b) O seu vizinho está muito doente e não tem ninguém que cuide da família.

ATITUDES NO SERVIR
Objectivo 2: Indicar três atitudes que o crente deve mostrar ao adorar o Senhor quando servir.
Quando o profeta Samuel quis ungir um mancebo como rei de Israel, o Senhor disse-lhe estas
palavras: “... o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o
Senhor olha para o coração” (1 Samuel 16:7).
A nossa aparência exterior inclui não só as nossas acções mas também o nosso semblante físico.
Por vezes, as nossas acções não são o que elas pretendem transmitir. Se mandarmos alguém executar
uma tarefa ela poderá não sair tão bem quanto idealizamos. Mas podemo-nos alegrar por saber que
Deus vê os corações e sabe realmente o que queremos fazer por Ele.
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Ele também vê se estamos a agir como Cristãos sem termos um verdadeiro interesse naquilo que
estamos a fazer. As mais belas acções não contam como actos de adoração se as nossas atitudes não
forem as correctas. A Bíblia dá úteis directrizes para pensamentos e motivos adequados, alguns dos
quais iremos ver em seguida.
Primeiro, vamos falar de servir o Senhor com alegria e não porque pensamos que temos de o fazer.
O nosso dar e o nosso compartilhar devem ser experiências felizes. A Bíblia diz que mais bem
aventurada coisa é dar que receber. É um privilégio cristão dar em nome do Senhor.
“Cada um contribua, segundo propôs no seu coração; não com tristeza, ou por necessidade, porque
Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de
que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra” (2 Coríntios 9:7-8).
Podemos ver que Deus dá abundantemente. Podemos chamar dons de Deus às flores e ao pôr-dosol. A Bíblia diz que Ele dá generosamente para o nosso gozo (2 Timóteo 6:17). Quando damos com
alegria, torna-se-nos mais fácil dar generosamente tal como Romanos 12:8 diz: “... o que reparte, faça-o
com liberdade...” Nós não damos apenas para aliviar uma consciência culpada mas damos porque
sentimos que o senhor pretende que nós dêmos.
DAR COMO O SENHOR:

GENEROSAMENTE

HUMILDEMENTE

ALEGREMENTE

Podemos dar alegre e generosamente mas a Bíblia toca numa outra área do dar. Vamos ilustrar o
que queremos dizer com uma história. Imagine que recebeu dinheiro extra e que o Senhor lhe sugeriu
que desse uma parte para a missão. Isso naturalmente foi feito com alegria e generosidade. Mais tarde,
soube que os membros dessa missão ficaram muito satisfeitos com o modo como Deus havia provido
as suas necessidades não tendo, no entanto, mencionado o seu nome como sendo o doador. Foi como
se o dinheiro tivesse caído do céu, em vez de ter sido a sua oferta. Como é que se sentiria?
Provavelmente, a sua reacção natural foi de algum ressentimento. Gostamos sempre de receber
algum louvor e reconhecimento por aquilo que fazemos. Basicamente, não há mal algum em
querermos que nos apreciem. Mas Jesus ensinou-nos como dar de modo a recebermos um galardão
ainda maior.
“Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita; para que a tua
esmola seja dada ocultamente: e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente”
(Mateus 6:3-4).
Aqui, o Senhor estava a falar de humildade, da oferta isenta de orgulho, isenta do desejo do louvor
dos homens. Dar como sendo ao Senhor é o tipo de oferta que Ele recompensa.
“Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço;
porque, com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo” (Lucas 6:38).
Podemos ser recompensados ainda neste mundo. Mas o nosso maior galardão ser-nos-á dado
quando estivermos na presença do Senhor, quando Ele nos agradecer por tudo aquilo que fizemos por
Ele. Em Mateus 25:34-40, temos um pequeno vislumbre desse dia.
“Então dirá o Rei aos que estiverem à Sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o
reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo; porque tive fome, e destes-me de comer; tive
sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e hospedastes-me; estava nu, e vestistes-me; adoeci, e
visitastes-me; estive na prisão, e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor,
quando te vimos com fome, e te demos de comer? ou com sede, e te demos de beber? E quando te
vimos estrangeiro, e te hospedámos? ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e
fomos ver-te? E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes
meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes” (Mateus 25:34-40).
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Não é uma linda passagem das Escrituras? Mesmo que faça alguma coisa por alguém que seja
ingrato e que nem sequer lhe diga uma palavra de agradecimento, isso não interessa. O Senhor que
tudo vê, sabe e credita a sua boa acção como se tivesse sido feita a Ele. Em vista do nosso eterno
galardão, o dar alegre, generosa e humildemente aparece com muito mais felicidade – e o senhor vai
ajudar-nos se porventura as coisas parecerem um pouco difíceis. Ele vai dar-nos a graça e a força que
necessitamos.
Para Fazer
4

Leia Mateus 5:34-48. Quem é o nosso exemplo no tocante ao dar com alegria e generosidade?

5

Segundo Apocalipse 22:12, o Senhor
e galardoará cada um conforme

6

Leia Lucas 14:12-14.
a) Que tipo de pessoas ordenou Jesus que os Seus discípulos convidassem?

b) Quem o recompensara pelo que fez?

7

Quais as três atitudes básicas que devemos assumir quando adoramos o Senhor através do
servir?
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