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Considerações iniciais:

“Não fomos chamados para ajudar as pessoas. Fomos

chamados para seguir a Jesus, em cuja obra

descobrimos quem somos e como podemos ajudar e

ser ajudados”. STANLEY HAUERWAS E WILLIAM H. WILLIMON

SERVIR ao próximo é algo que se define

culturalmente, ou seja, que tem de ser sensível ao

contexto cultural e, ao mesmo tempo, manter-se fiel à

bíblia.



Considerações iniciais:

Servir ao próximo não é uma tarefa natural.

Servir ao próximo requer habilidade, relacionamento

e adaptação, isso para que o espírito de servo que

desejamos mostrar seja, de fato, visto e valorizado

pelos que nos cercam.

O exemplo de Jesus como servo humilde e obediente.

Filipenses 2



Caráter e função do servo _ Filipenses 2. 1 a 16
1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma

profunda afeição e compaixão,

2. completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude.

3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos.

4. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.

5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus,

6. que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se;

7. mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.

8. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz!

9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome,

10. para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra,

11. e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.

12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha
ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor,

13. pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele.

14. Façam tudo sem queixas nem discussões,

15. para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e
depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo,

16. retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado
inutilmente.



Serviço ao Próximo _ Entre a toalha e a túnica

Quando Deus quis se relacionar

com o homem, o fez como servo.

Servir é parte

integrante da

natureza de Deus.



Serviço ao Próximo _ Entre a toalha e a túnica

O serviço ao próximo não é somente aquilo que

fazemos, mas o que somos.

O momento que mais nos parecemos com Jesus é

quando servimos ao próximo.

Mateus 25. 31 a 46 _ Aqueles que alimentaram famintos, deram água a

sedentos, abrigo para estrangeiros, vestiram os desnudos e visitaram doentes e

os encarcerados, NÃO ESTAVAM CUMPRINDO UMA LISTA DE “TAREFAS DE

SERVOS”, mas simplesmente fazendo algo que, para eles, era natural. Servir

ao próximo era a sua própria identidade.



Entre a toalha e a túnica
 A toalha e a túnica representam escolhas que nos deparamos todos os dias no 

viver cristão.

Túnica: honraria especial de reconhecimento por função exercida.

Toalha: serviço humilde, obediente e, acima de tudo, sofredor.

 Os discípulos de Jesus sonhavam com uma “túnica de autoridade”.

Mateus 20. 20 a 28 _ A mãe de Tiago e João, acompanhada deles, 

solicitou a Jesus as duas posições mais poderosas do seu reino.

V.24 _ Os outros dez discípulos se “indignaram contra os dois irmãos” 

pois também sonhavam com a mesma coisa.

Lucas 22.24 _ Pouco antes da Última Ceia “surgiu uma discussão entre 

eles sobre qual deles parecia ser o maior”.



Entre a toalha e a túnica
Jesus os chamou e disse: "Vocês sabem que os governantes das nações as dominam,

e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo

contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem

quiser ser o primeiro deverá ser escravo; como o Filho do homem, que não veio para

ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos". Mateus 20:25-28

 Servir ao próximo é o meio para que a vida de Jesus se reproduza 

em nós, pois foi isso que ele nos ensinou e mostrou.



A toalha em lugar da túnica
 O exemplo deixado por Jesus. (João 13:1-5)

1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em 

que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, 

amou-os até o fim.

2. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de 

Simão, a trair Jesus.

3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que 

viera de Deus e estava voltando para Deus;

4. assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura.

5. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus 

discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura.

 Depois de lavar os pés deles, Jesus pergunta: “Entendeis o que vos fiz?” 

(João 3.12)



A toalha em lugar da túnica

 A túnica representa o status de Senhor e Cristo, algo que ele não divide com 

ninguém, pois só ele é digno de usar.

João 13.13 _ “Vocês me chamam ‘Mestre’ e ‘Senhor’, e com razão, pois eu o 

sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês 

também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que 

vocês façam como lhes fiz”. 

 A toalha representa o servo humilde, obediente, sofredor. Conforme exemplo 

deixado por Jesus, é isso que ele espera que vivamos.

João 13. 14 e 15 _ “Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes

os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, 

para que vocês façam como lhes fiz”.



“Aceitar uma doutrina ou opinião apenas com o intelecto

não significa crer nela. A crença verdadeira de um homem é

aquilo pelo qual ele vive”.

George McDonald



Obrigado!



Reflexões:
 O perigo de perder de vista o exemplo de Jesus e agirmos, mesmos

que bem intencionados, a partir de nossa própria perspectiva:

Superioridade ou arrogância disfarçada de 
“virtude”

Produto do nosso trabalho

Eu me sinto na obrigação de corrigir o seu erro
...

Ou seja, meu conhecimento é superior, tenho o
monopólio da verdade.

Minha formação me capacita a saber o que é
melhor para você ...

Por isso me deixa falar, porque precisa me ouvir
e mudar de ideia.

Estou aqui para ajudar você ... Então, deve fazer o que lhe digo.

Posso ser seu conselheiro espiritual ... Então, você deve seguir o meu exemplo.

Gostaria de discipular, capacitar e treinar você
...

Vou transformar você em um clone de mim
mesmo.

 O que conta não são as nossas palavras, mas, sim, a percepção

daqueles que observam o nosso viver e as nossa atitudes.


