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Introdução 



Naquele momento os 
discípulos chegaram a 
Jesus e perguntaram: 
Quem é o maior no 

Reino dos céus? 

Mt 18.1 



Nisso Tiago e João, filhos 
de Zebedeu, 

aproximaram-se dele e 
disseram: Mestre, 

queremos que nos faças o 
que vamos te pedir.  

Mc 10.35 



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 



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

filhos e, prostrando-se, 
fez-lhe um pedido.  

Mt 20.20 



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. 
Mt 20.21 



Interrogado pelos fariseus 
sobre quando viria o reino 

de Deus, Jesus lhes 
respondeu: não vem o 

reino de Deus com visível 
aparência.  

Lc 17.20 



Nem dirão: ei-lo 
aqui! ou: lá está! 

porque o reino de 
Deus está dentro 

de vós.  Lc 17.21 



quanto mas o assentar-se à 
minha direita ou à minha 
esquerda não cabe a mim 

conceder. Esses lugares 
pertencem àqueles para 
quem foram preparados.  

Mc 10.40 



assim também, quando 
virdes acontecerem 

estas coisas, sabei que 
está próximo o reino 

de Deus.   

Lc 21.31 



pois vos digo que, de 
agora em diante, não 
mais beberei do fruto 

da videira, até que 
venha o reino de Deus.  

Lc 22.18 



Quando os outros 
dez ouviram essas 

coisas, ficaram 
indignados com Tiago 

e João. 
Mc 10.41 



Jesus 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 



43 Não será assim entre 
vocês. Pelo 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 



41 Eu não aceito glória dos 
homens,... 44 Como vocês 
podem crer, se aceitam 

glória uns dos outros, mas 
não procuram a glória que 

vem do Deus único?  

Jo 5 



O Senhor definiu o critério que 
torna alguém grande 



43 Não será assim entre 
vocês. Pelo 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 



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 



O servo é avaliado por um único 
requisito 



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 



Portanto, livrem-se de toda 
impureza moral e da 

maldade que prevalece, e 
aceitem humildemente a 
palavra implantada em 

vocês, a qual é poderosa 
para salvá-los.  

Tg 1.21 



22 Sejam praticantes da palavra, 
e não apenas ouvintes, 

enganando-se a si mesmos.  
23 Aquele que ouve a palavra, 
mas não a põe em prática, é 

semelhante a um homem que 
olha a sua face num espelho  

Tg 1 



e, depois de olhar 
para si mesmo, sai 
e logo esquece a 

sua aparência.  

Tg 1.24 



Mas o homem que observa 
atentamente a lei perfeita que 
traz a liberdade, e persevera 

na prática dessa lei, não 
esquecendo o que ouviu mas 

praticando-o, será feliz 
naquilo que fizer. 

Tg 1.25 



Conclusão 


