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CONTEÚDO DO DISCIPULADO 1/1 
#8 – Como você pode servir 

 
Bois selvagens não servem a ninguém. 
 

Jó 39:9 
Acaso, quer o boi selvagem servir-te? Ou passará ele a noite junto da tua 
manjedoura? 

 
Ovelhas servem com mansidão. 
 

Isaías 60:7 
Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti; servir-te-ão os carneiros de 
Nebaiote; para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a 
casa da minha glória. 

 
O Cordeiro nos deu exemplo. 
 

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. 
 

A honra acompanha o que serve. 
 

João 12:24-26 
24 Em verdade, em verdade vos digo: se o grão de trigo, caindo na terra, não 
morrer, fica ele só; mas, se morrer, produz muito fruto. 25 Quem ama a sua vida 
perde-a; mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la-á para a vida 
eterna. 26 Se alguém me serve, siga-me, e, onde eu estou, ali estará também o 
meu servo. E, se alguém me servir, o Pai o honrará. 
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Faça uma avaliação pessoal neste momento e responda ao seu discipulador:  
 

1. O quanto sua vida é dedicada a servir os outros? 
2. Quais circunstâncias específicas são testemunho seu de dedicação no servir? 
3. O que você pode fazer hoje para adicionar à sua agenda a diligência no servir? 
4. Você crê de coração que o Senhor mesmo trará toda a provisão para sua vida – tempo, 

capacitação e recursos – à medida em que você se dedica a servir? 
 

 
Mateus 6:33 
Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas 
vos serão acrescentadas. 
 
1 João 3:16 
16 Nisto conhecemos o amor: que Cristo deu a sua vida por nós; e devemos dar 
nossa vida pelos irmãos. 
 
Atos 20:32-35 
32 Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem 
poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. 33 De 
ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes; 34 vós mesmos sabeis que estas 
mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. 
35 Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os 
necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: Mais bem-
aventurado é dar que receber. 
 
 
Lucas 17:5-10 
5 Então, disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé.  
6 Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a 
esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te no mar; e ela vos obedecerá.  
7 Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe 
dirá quando ele voltar do campo: Vem já e põe-te à mesa?  
8 E que, antes, não lhe diga: Prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto 
eu como e bebo; depois, comerás tu e beberás?  
9 Porventura, terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia 
ordenado?  
10 Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: 
Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. 
 
Romanos 14:18 
Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos 
homens. 
 
Mateus 6:24 
Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de aborrecer-se de um e 
amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a 
Deus e às riquezas. 


