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Ser líder sendo servo 

• O IMPORTANTE É SER 
• O serviço não consiste em algo que FAZEMOS, mas naquilo 

que SOMOS. 

• Agir como servo de vez em quando é diferente de TORNAR-SE 
UM SERVO. 

• A nossa mente precisa ser transformada para pensarmos 
como tal e o nosso coração precisa ser convertido para que 
nos sujeitemos como tal- O TEMPO TODO. 

• Jesus tornou-se um servo e também nós devemos nos tornar 
servos. 
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• COMO PODEMOS FAZER ISSO? POR ESCOLHA  Ex 21: 2-6 

• Fomos escravos à venda no tablado do mercado, uma vida 
vazia e talvez destruída por toda perversidade, pecado e 
insensatez dos nossos atos. 

• Mas Jesus viu algum valor em nós e pagou por nossa 
liberdade com o seu sangue.    PARA QUE PUDÉSSEMOS 
SERVÍ-LO. 

• Ao experimentarmos o seu amor, retribuímos este afeto 
trabalhando para o Seu Reino, marcados de bom grado pelo E. 
Santo. Ef 1:13. 
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• O QUE ESTÁ INCLUSO NO SERVIR PARA O SEU REINO? 
• O compromisso que um dia, com um anel dourado, você firmou com ela, 

diante de Deus, familiares e amigos. 

• Este anel diz que você deve amá-la, como Cristo amou a igreja e servi-la, 
como cristo veio servir ( Ainda que com uma posição de autoridade dentro 
do lar, diferente daquele escravo do V. Testamento).  

• Não que ela exerça autoridade sobre você, mas porque você a ama e você 
recebeu a ordem de amá-la desta forma, por alguém que, DE FATO, tem 
autoridade sobre você: Jesus Cristo. 

• É um paradigma esse modelo de “servo do amor”, com a nossa liderança. 

• Mas um servo ama o seu senhor como a si mesmo e tem o compromisso 
de ajudar o seu senhor a VIVER PLENAMENTE E SE DESENVOLVER AO 
MÁXIMO COMO PESSOA. 
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• Quando eu lidero como servo, a submissão da minha esposa 
torna-se algo mais fácil para ela , uma vez que fortalece a 
minha liderança. 

• Ao optar pela submissão mútua(Ef 5:21), não estamos falando 
de abdicar da coroa, mas sim, de abrir mão do ESTILO. Ao 
bancar o ÁRBITRO SUPREMO, você passará por cima das 
convicções de sua esposa e acabará com a essência da alma 
dela. 

• Neste contexto, será impossível ela se desenvolver e nunca 
haverá UNIÃO e nem INTIMIDADE. 
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ESTILO DE LIDERANÇA: DE SERVIÇO 
OBJETIVO: CRIAR UNIÃO E TRAZER ALEGRIA 
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• VIDA DO SERVO APÓS SUA ORELHA SER FURADA: 
SEU TEMPO NÃO LHE PERTENCIA, ESTAVA SEMPRE 
BUSCANDO NOVAS MANEIRAS DE SERVIR AO SEU 
SENHOR, CONSIDERAVA AS IDÉIAS E OPINIÕES DE 
SEU SENHOR TÃO VALIOSAS QUANTO  AS SUAS 
PRÓPRIAS, REALIZAVA AS TAREFAS MAIS HUMILDES E 
INGRATAS A FIM DE DAR ESPAÇO PAR O SEU SENHOR 
EXERCER OS SEUS DONS. 
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• ACEITAVA  AS FRAQUEZAS DO SEU SENHOR COM PACIÊNCIA, 
COMO SE FOSSEM SUAS PRÓPRIAS FALHAS, ATÉ QUE O SEU 
SENHOR FOSSE FORTALECIDO PELA GRAÇA E MISERICÓRDIA 
DE DEUS, O SERVO PROTEGIA A FÉ DO SEU SENHOR, SE O SEU 
PECADO PREJUDICASSE SEU SENHOR, ELE NÃO PROTELAVA 
PARA PROCURAR LIBERTAÇÃO DESSE PECADO, AMAVA O SEU 
SENHOR E TINHA GRANDE PRAZER EM SERVÍ-LO DE TODAS AS 
FORMAS POSSÍVEIS,  
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• ESTA IDEIA PARECE ABSURDA: QUEM ABRIRIA MÃO DE SUA 
LIBERDADE PARA COMPROMETER-SE COM UM 
RELACIONAMENTO DESSES?  

• POREM É ISSO QUE DEVERÍAMOS TER FEITO NO DIA DO 
NOSSO CASAMENTO 

• ONDE POSSO ENCONTRAR ESSA DISPOSIÇÃO? O QUE ESTÁ EM 
JOGO AQUI? 

• O DESEJO DE TODA MULHER: UNIÃO E INTIMIDADE COM SEU 
MARIDO 
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• E SE EU NÃO APRENDER A ME SUBMETER? 

• OS SENTIMENTOS DELA TENDERÃO A 
MORRER 

• NA MAIORIA DAS VEZES,ELA SE TORNARÁ 
IRRITADIÇA 

• OU EVENTUALMENTE, PODERÁ ATÉ SER 
DÓCIL. 
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• Onde está a maior reclamação dos homens no 
casamento: Não ter uma vida sexual satisfatória.  

 

• Às vezes não temos ideia do perigo que estamos 
correndo e queremos que as coisas mudem, mas 
para que elas mudem, literalmente, nós temos que 
mudar primeiro. 

 



Adalberto Vargas da Rosa 
adalberto@engenhariavargas.com.br 

Buscando a excelência no casamento 

Ser líder sendo servo 

• E O MEU DIREITO DE SER FELIZ? 

• Tg 4:1-2 De onde procedem guerras e contendas que há entre 
vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa 
carne? Cobiçais e nada tendes; matais, e invejais, e nada 
podeis obter; viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, 
porque não pedis. 

• I Co 9:11-12 Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será 
muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros 
participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior 
medida? Entretanto, não usamos desse direito; antes, 
suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao 
evangelho de Cristo. 
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• Abrindo espaço para os dons da sua esposa. 

• Normalmente não somos hospitaleiros. E se ela gosta de 
receber os amigos, estar com a casa cheia?  

• Abrindo espaço para as idéias dela. 

• Quando namoravam:Falavam conosco sobre qualquer 
assunto, em qualquer nível. Haviam longas conversas sobre 
suas esperanças e seus sonhos, com as jovens que seriam 
nossas esposas. 

• Quando acaba a lua de mel: Nossas diferenças nos 
acompanham até em casa e suas opiniões parecem amarras, 
que ameaçam nos asfixiar e perturbam a nossa paz.  
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• E agora. As coisas mudaram? Agora ela tem que medir, além 
do necessário, o que vai falar? Silenciar a voz da sua esposa é 
pecar contra ela.Muitos dons são expressos através das suas 
ideias e opiniões.Vamos ser abençoados com isso. Não 
permitir isso e pior ainda, EM PÚBLICO, fará com que o 
estrago seja infinitamente maior. 

• Estamos inseguros? Muitos homens garantem sua própria 
posição ao abafar ou ignorar a individualidade, identidade e 
talentos singulares das mulheres.  

• Como devemos agir? Considerando-a uma verdadeira 
auxiliadora.Não podemos nos esquecer que elas são co-
herdeiras da graça e tão dignas de conduzir os assuntos do lar, 
quanto nós. I Pe 3:7 
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• Escolhendo-a como a sua fonte de prestígio ao invés da sua 
carreira: Pv 31: 29-31 “Muitas mulheres procedem 
virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a 
graça, e vã, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, 
essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de 
público a louvarão as suas obras”. 

• A união mais íntima não é um sentimento, é algo que 
construímos através de ações. I Pe 3:7 “Maridos, vós, 
igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento; e, 
tendo consideração para com a vossa mulher como parte 
mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, 
herdeiros da mesma graça de vida, para que não se 
interrompam as vossas orações”. 
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• Tenha uma mentalidade sacrificial, procure ser justo, 
respeitando a essência dela: Significa dar às ideias dela o 
mesmo espaço e ênfase que você dá às suas próprias ideias 
(Ainda que às vezes, o raciocínio dela não faça sentido para 
você).  

• Namore sua esposa: O romance é algo sério para ela. 
Casamento sem romance para a mulher é como casamento 
sem sexo para o homem. 

• Exercício para o marido: Pergunte agora a ela. O que é 
divertido, romântico e te faz se sentir amada? 
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• Pergunta para a esposa: Quais são as “paixões” do seu 
marido? Você está entre elas? 

• Auto avaliação para o marido:  

• O rosto da sua esposa se ilumina quando vê você entrando 
numa sala? Ela se levanta e cumprimenta você com um beijo? 

• Sua esposa lhe disse recentemente: Se você morrer, não me 
casarei novamente. Quem poderia tomar o seu lugar? 
Ninguém poderia me amar como você. 
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• Ela gosta de conversar com você e sempre 
procura a sua companhia? 

• Quando seus sonhos são frustrados, quem ela 
procura: Você ou suas amigas mais chegadas? 

• Você é capaz de servi-la......Sem esperar 
elogios? 

• Qual é a sua motivação ao ajudá-la? 
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• Servindo como líder espiritual: 

• 1º - Desenvolva o conhecimento mais 
profundo possível da palavra de Deus. 

• 2º - Aprimore-se na submissão às escrituras. 

• 3º - Adore ao Senhor em seu lar, sem qualquer 
constrangimento. 
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• 4º - Seja constante em sua vida de oração e 
devocional.  

 

• 5º - Seja o primeiro a perdoar e pedir perdão. 

 

• 6º Ajuste o termostato espiritual do seu lar. 
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• Cuidando do crescimento espiritual dos seus filhos: 

• Dt 6: 6-7 “Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão 
no teu coração; tu as inculcarás a teus filhos, e delas 
falarás assentado em tua casa, e andando pelo 
caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te.  

• Seja coerente. 

• Trabalhem em equipe. 

 



Adalberto Vargas da Rosa 
adalberto@engenhariavargas.com.br 

Buscando a excelência no casamento 

Ser líder sendo servo 

• Livre-se destes pecados: 

• Sua esposa tem o direito de questionar você sobre suas ações 
ou você está acima de qualquer questionamento? Lc 11:39; 
42-46 

• O pecado ainda está exercendo o seu poder em minha vida? 

• Continuo mentindo? Continuo cheio de raiva? Com 
amargura? Espírito crítico, onde tudo parece errado? 

• Há áreas onde não permito que minha esposa fale comigo? 
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• DESAFIO DE TRANSPARÊNCIA AOS HOMENS: 

 

• Permita que a sua esposa lhe faça esta 
pergunta: 

 

•  Você quer eu lhe fale de um problema que 
TALVEZ eu esteja percebendo? 
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• HOMEM, MARIDO, PAI, SERVO DE JESUS!!!  

 

• ESCOLHAMOS HOJE MUDAR NOSSAS 
ATITUDES, COM RELAÇÃO A SER SANTO. 

 


