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Seja bem-vindo ao nosso PGM!
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.

UMA IGREJA VIVA

Por Eduardo Arantes

MAIOR É O QUE SERVE
Texto Bíblico
Mas entre vocês não será assim; pelo contrário, quem quiser tornar-se
grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros; e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês; tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar
a Sua vida em resgate por muitos. Mateus 20.26-28.
Os versículos lidos fazem parte da conversa que Jesus teve com Seus
discípulos e com a mãe de Tiago e João, e vem em resposta a solicitação feita por ela para que seus filhos se assentassem em lugares de honra quando o reino do Mestre fosse estabelecido. Tal solicitação mostra que tanto os discípulos quanto a mãe de dois deles
ainda não haviam compreendido que o Reino não obedeceria aos
padrões encontrados no modelo de governo que eles conheciam. E
que estabeleceria uma nova forma de demonstrar grandeza servindo ao outro.
Este texto nos provoca uma profunda reflexão acerca de como temos
nos comportado, e nos leva a ressignificar e realinhar pensamentos
e comportamentos ao que a Palavra de Deus nos orienta.
Quão grande você tem sido?

Compartilhando
1. Ao afirmar “entre vocês não será assim”, Jesus não está sugerindo um ideal, mas definindo o comportamento daqueles que
são Seus discípulos. E ao usar a palavra servo, estabelece a regra de que aqueles que O seguem, têm no serviço ao outro a sua
maior riqueza. O que você entende por colocar-se a serviço dos
outros? Em sua opinião, é algo fácil? Por quê?
2. No original, a palavra servo também quer dizer escravo. Sendo assim fica evidente que a vontade que deve prevalecer é a do
nosso Senhor Jesus. Compartilhe com o PGM alguma situação em
que você se sentiu desafiado a fazer algo por entender que era a
vontade de Deus. Como você se sentiu após o cumprimento desta tarefa?
3. No Reino de Deus a grandeza de alguém se revela em sua capacidade de elevar ao outro e assim exaltar à Deus. Quem não
serve, não serve. E isto é conflitante com a realidade da necessidade de autopromoção tão comum em nossa sociedade. Cite
exemplos práticos que podemos aplicar em nossa rotina em casa,
no trabalho, na escola/faculdade, em nossa vizinhança, que evidenciem a Quem servimos e abençoe aos que estiverem a nossa volta.

Tempo de Orar
• Orem para que através de nosso compromisso em servir ao próximo para honrar a Deus, mais pessoas venham conhecê-lO.
• Orem para que ainda esta semana o Espírito Santo nos direcione a algo prático que impactará a vida de alguém que não conhece Jesus.
• Orem pelos pedidos uns dos outros.

Compartilhar com as Crianças
1. Fazer algo por alguém, segundo o que Jesus disse, não é
uma atitude de ser inferior e sim o contrário, você entende isto?
Como podemos ser maiores apenas por ajudar os outros?
2. Você se lembra de alguma vez que fez algo para alguém e
que sentiu que Jesus também faria isto?
3. Jesus sempre nos ensina coisas maravilhosas e neste texto
ele fala que devemos ajudar os outros, como você acha que
uma criança pode ajudar outra criança?

