
não deve ser uma obrigação, mas um 
privilégio, pois deve ser feito em 
reconhecimento a graça e a bondade de Deus 
em sua vida. Assim coloque seus dons a 
serviço do Senhor.

Tenhamos em mente que a obra que 
realizamos não é para homem algum, mas 
para o Senhor, sem dúvida que pessoas serão 
bene�ciadas, mas se elas forem nosso 
destino �nal muitas vezes �caremos 
frustrados e desanimados. Lembremos do 
que Paulo nos diz em 1Co15.58 “Portanto, 
meus amados irmãos, sede �rmes, inabaláveis 
e sempre abundantes na obra do Senhor, 
sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não 
é vão.”

Dediquemo-nos a servir ao Senhor, pois 
nEle esse trabalho não é inútil, não é vão.

Pode parecer que servir ou ser um servo 
seja algo pejorativo ou algo que nos torne uma 
pessoa de segunda categoria. Quando 
consideramos o Senhor Jesus, o �lho do Deus 
Altíssimo, que realizou o que realizou em seu 
ministério terreno como exortar religiosos, 
curar as doenças da alma e do físico, lidar com 
oposição do malígno, vencer a morte com a 
ressureição de pessoas bem como a sua 
própria, transformar elementos como água em 
vinho, multiplicar pães e peixes. Esse Senhor 
fez tudo, sem perder a sua divindade nem sua 
humanidade.

Marcos 10.45: “Pois o próprio Filho do 
Homem não veio para ser servido, mas para 
servir e dar a sua vida em resgate por muitos.” O 
próprio Senhor Jesus veio para servir, Ele que é 
o Senhor dos senhores, tomou uma postura de 
servo! Por que fez isso? Para tornar-se 
exemplo! O nosso orgulho pode falar alto 
desejando ou requerendo uma postura de 
senhor enquanto devemos ter uma atitude 
como a de Jesus.

São muitas as oportunidades que temos 
de servir ao Senhor dentro da IBCU, são muitos 
os ministérios que dependem do serviço de 
servos dedicados a obra do Senhor. Nestes 
ministérios seu serviço não é, ou pelo menos 
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Servir! Que Privilégio


