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Jesus lhes disse: “Os reis 
das nações dominam
sobre elas; e os que 

exercem autoridade 
sobre elas são 

chamados benfeitores.    
Lc 22.25



Mas, vocês não serão 
assim. Pelo contrário, o 

maior entre vocês 
deverá ser como o mais 

jovem e aquele que 
governa como o que 

serve.  Lc 22.26



1º Aspecto:

O paradigma 

humano



Surgiu também uma 
discussão entre eles, 
acerca de qual deles 
era considerado o 

maior.    Lc 22.24



33 E chegaram a Cafarnaum. 
Quando ele estava em casa, 

perguntou-lhes: “O que vocês 
estavam discutindo no 
caminho?” 34 Mas eles 

guardaram silêncio, porque no 
caminho haviam discutido 

sobre quem era o maior.  Mc 9



Eles responderam: 
“Permite que, na tua 

glória, nos assentemos 
um à tua direita e o 

outro à tua esquerda”. 
Mc 10.37



Então, aproximou-se 
de Jesus a mãe dos 
filhos de Zebedeu 

com seus filhos e, 
prostrando-se, fez-lhe 

um pedido.   Mt 20.20



2º Aspecto:

O paradigma do 

REINO



Mas, vocês não serão 
assim. Pelo contrário, o 

maior entre vocês 
deverá ser como o mais 

jovem e aquele que 
governa como o que 

serve.         Lc 22.26



Pois quem é maior: o 
que está à mesa, ou o 

que serve? Não é o que 
está à mesa? Mas eu 

estou entre vocês como 
quem serve.   Lc 22.27



Assentando-se, Jesus 
chamou os Doze e 
disse: “Se alguém 

quiser ser o primeiro, 
será o último, e servo 

de todos”.    Mc 9.35



43 Não será assim entre 
vocês. Pelo contrário, 
quem quiser tornar-se 

grande entre vocês deverá
ser servo; 44 e quem quiser 
ser o primeiro deverá ser 
escravo de todos.  Mc 10



Pois 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



3º Aspecto:

Como age            

o servo?



“Eles também responderão: 
‘Senhor, quando te vimos 
com fome ou com sede ou 
estrangeiro ou necessitado 
de roupas ou enfermo ou 

preso, e não te ajudamos?’
Mt 25.44



Ali esteve quarenta 
dias, sendo tentado 
por Satanás. Estava 

com os animais 
selvagens, e os anjos 
o serviam.     Mc 1.13



Joana, esposa de Cuza, 
administrador da casa de 
Herodes; Susana e muitas 

outras. Essas mulheres 
ajudavam a sustentá-los 

com os seus bens. 
Lc 8.3



Marta, porém, estava ocupada 
com muito serviço. Ela, 

aproximando-se dele, 
perguntou: “Senhor, não te 
importas que minha irmã
tenha me deixado sozinha 

com o serviço? Dize-lhe que 
me ajude!” Lc 10.40



Pois eu também sou homem 
sujeito à autoridade, com 

soldados sob o meu comando. 
Digo a um: ‘Vá’, e ele vai; e a 

outro: ‘Venha’, e ele vem. Digo 
a meu servo: ‘Faça isto’, e ele 

faz”. 
Mt 8.9



“Eis aqui meu servo, a 
quem escolhi, o meu 
amado, em quem me 

alegro. Porei sobre ele o 
meu Espírito, e ele 

anunciará juízo às nações. 
Mt 12.18



Conclusão:

O que vamos 

fazer?



“O senhor respondeu: 
‘Muito bem, servo bom e 

fiel! Você foi fiel no pouco; 
eu o porei sobre o muito. 

Venha e participe da 
alegria do seu senhor!’

Mt 25.23



13 Ninguém tem maior 
amor do que aquele que dá

a sua vida pelos seus 
amigos. 14 Vocês serão 

meus amigos, se fizerem 
o que eu lhes ordeno. 

Jo 15



Já não os chamo servos, 
porque o servo não sabe o 
que o seu senhor faz. Em 

vez disso, eu os tenho 
chamado amigos, porque 

tudo o que ouvi de meu Pai, 
eu lhes tornei conhecido.      

Jo 15.15



Quem me serve precisa 
seguir-me; e, onde 

estou, o meu servo 
também estará. Aquele 
que me serve, meu Pai 

o honrará. Jo 12.26


