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DISCIPULADO: O SEGUIDOR DE JESUS – V 
 

No servir a Jesus não pode haver jogo de interesses e nem 
negociatas tão comuns no cot idiano das relações humanas do t ipo – 
toma lá dá cá. É necessár io que haja a conscient ização de que o maior 
bem que existe, tanto dentro quanto fora do fator tempo-espaço, o 
Eterno já doou à humanidade e ao universo – o Seu Fi lho Amado. É 
compreensível que as pessoas que não o conheçam como salvador não 
o considerem com tal magnitude. Mas não é aceitável que alguém que o 
professe como salvador e ainda assim o queiram considerá-lo como o 
“santo” manipulável para preencher necessidades secundár ias. O eterno 
nada deve ao universo, e muito menos aos seres cr iados por Ele.  

O servir  a Jesus envolve ‘um abrir  mão’. “Se alguém quiser vir  
após mim, negue-se a si mesmo...

O servir a Jesus envolve o entendimento do que Ele está fazendo 
no mundo, do que consiste Sua missão e de como Ele a executa.  Ele 
veio ao mundo para salvar as pessoas que nele vivem. Ele executa Sua 
missão através das pessoas salvas por Ele – um desenvolvimento em 
cadeia contínua, como elos de uma corrente. Se um elo (pessoa salva) 
falhar, quebra-se a continuidade à qual ele dever ia dar.  Por isso, quem 
falha em “servir”  querendo “ser servido”, falha não somente em si só; 
falha também pelos que não foram alcançados em razão de sua 
inf idel idade, e isso pesa!!!  – Ezequiel 3:18. 

”,  sempre dizia Jesus. Não existe 
crédito em haver com Deus, tudo é graça, e além do mais,  “ todas as 
bênçãos” já foram dadas aos salvos na Pessoa de Jesus Cr isto (Efésios 
1:3). Portanto, nada mais há a pedir,  somente a usufruir o já recebido e 
a agradecer. As necessidades pert inentes a esta vida são preenchidas 
naturalmente como consequência do servir e buscar em primeiro lugar o 
Reino de Deus e a Sua just iça – Mateus 6:33.  Quando o servir a Jesus 
é movido por expectat ivas de retornos,  quer sejam f ísicos (curas,etc.) 
ou materiais, tal servir é servir ao próprio ventre, e não a Cr isto.  

 
 


