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Introdução



Qual seu desejo?Emerson Fittipladi e 
Ronaldinho Gauho



Qual seu desejo?Harvard University



Qual seu desejo?Moradia



Qual seu desejo?Lazer



Desejo por “status”
� Caim e Abel – Gn 4.7
� Jacó e Esaú – Gn 25.19
� Raquel e Lia – Gn 30.1…
� Apóstolos – Jo 13



Desejo por “status”

35 Nisso Tiago e João, filhos 
de Zebedeu, aproximaram-se 

dele e disseram: “Mestre, 
queremos que nos faças o 

que vamos te pedir”.

Mc 10



Desejo por “status”
36 “O que vocês querem que eu 
lhes faça?”, perguntou ele. 37

Eles responderam: “Permite 
que, na tua glória, nos 

assentemos um à tua direita e 
o outro à tua esquerda”.

Mc 10



Desejo por “status”21 O que você quer?”, perguntou 
ele.Ela respondeu: “Declara que no 
teu Reino estes meus dois filhos se 

assentarão um à tua direita e o
outro à tua esquerda”. 24 Quando 

os outros dez ouviram isso, ficaram 
indignados com os dois irmãos.

Mt 20



A Alma Humana 
é Sedenta por ser 
Engrandecida e 

Exaltada



Algumas 
Manifestações

� Falta de Gratidão - 2Cr32.25
� Ver-se melhor que os outros – Lc 36

� Visão exagerada de si – 1Co4.7
� Não ensinável – Pv19.20
� Sem atitude de Servir – Gl5.13



I
O caminho da 

grandeza



O paradigma da 
sociedadeNão será assim entre 

vocês. Ao contrário, 
quem quiser tornar-se 
importante entre vocês 

deverá ser servo;                       

Mc 10.43



O paradigma da 
sociedadeJesus os chamou e disse: 
“Vocês sabem que aqueles que 
são considerados governantes 
das nações as dominam, e as 
pessoas importantes exercem 

poder sobre elas.

Mc 10.42
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II
O que envolve 

ser servo e 
escravo?



Propósito

Os discípulos não entenderam 
nada dessas coisas. O 

significado dessas palavras 
lhes estava oculto, e eles não 

sabiam do que ele estava 
falando.

Lc 18.34



PropósitoPois nem mesmo o Filho 
do homem veio para ser 

servido, mas para servir e 
dar a sua vida em resgate 

por muitos”.                   

Mc 10.45



GlóriaMas, pela graça de Deus, sou o 
que sou, e sua graça para 
comigo não foi inútil; antes, 

trabalhei mais do que todos eles; 
contudo, não eu, mas a graça de 

Deus comigo.

1 Co 15.10



Vontade

43 Não será assim entre vocês. 
Ao contrário, quem quiser 
tornar-se importante entre vocês 
deverá ser servo; 44 e quem 
quiser ser o primeiro deverá ser 
escravo de todos.

Mc 10



Conclusão



Até o filho do homem1 Eis o meu servo,a quem 
sustento,o meu escolhido, em 

quem tenho prazer.Porei nele o 
meu Espírito,e ele trará justiça às 

nações. 2 Não gritará nem 
clamará,nem erguerá a voz nas 

ruas. 

Is 42



Até o filho do homem3 Não quebrará o caniço 
rachado,e não apagará o pavio 
fumegante.Com fidelidade fará
justiça; 4 não mostrará fraqueza 

nem se deixará ferir,até que 
estabeleça a justiça na terra.Em 

sua lei as ilhas porão sua 
esperança.”.

Is 42



Até o filho do homem3 Ele me disse: “Você é meu servo, 
Israel, em quem mostrarei o meu 

esplendor”. 4 Mas eu disse: Tenho me 
afadigado sem qualquer propósito; tenho 
gastado minha força em vão e para nada. 
Contudo, o que me é devido está na mão 
do Senhor, e a minha recompensa está 

com o meu Deus.

Is 49



Até o filho do homem4 O Soberano, o Senhor, deu-me 
uma língua instruída,para 

conhecer a palavra que sustém o 
exausto.Ele me acorda manhã após 
manhã, desperta meu ouvido para 

escutar como alguém que está 
sendo ensinado. 

Is 50



Até o filho do homem

5 O Soberano, o Senhor, 
abriu os meus ouvidos, e 

eu não tenho sido 
rebelde; eu não me 

afastei.
Is 50



Até o filho do homem

6 Ofereci minhas costas 
àqueles que me batiam, meu 

rosto àqueles que arrancavam 
minha barba; não escondi a 

face da zombaria e dos 
cuspes.

Is 50



Até o filho do homem
5 Seja a atitude de vocês a 

mesma de Cristo Jesus, 6 que, 
embora sendo Deus, não 

considerou que o ser igual a 
Deus era algo a que devia 

apegar-se; 

Fp 2



Até o filho do homem7 mas esvaziou-se a si mesmo, 
vindo a ser servo, tornando-se 
semelhante aos homens. 8 E, 
sendo encontrado em forma 

humana, humilhou-se a si mesmo e 
foi obediente até a morte, e morte 

de cruz!

Fp 2



Como aplicar isto?Levem os fardos 
pesados uns dos outros 
e, assim, cumpram a lei 

de Cristo.

Gl 6.2



Como aplicar isto?O que está sendo 
instruído na palavra 

partilhe todas as coisas 
boas com aquele que o 

instrui.

Gl 6.6



Como aplicar isto?
Sejam 

mutuamente 
hospitaleiros, sem 

reclamação.              

1 Pe 4.9



Como aplicar isto?Cada um exerça o dom 
que recebeu para servir 
os outros, administrando 

fielmente a graça de Deus 
em suas múltiplas formas.        

1 Pe 4.10


