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Amados irmãos,
Excelente coisa é desejar ser um servo verdadeiro diante de Deus. Para isso, além
de praticar tudo aquilo que diz 1 Timóteo 3:1-16, também é preciso possuir, em
suas obras, as virtudes e as condutas que são ensinadas a seguir.
1. O servo verdadeiro do Senhor Jesus é obediente a Deus, isto é,
obedece tudo o que a Palavra de Deus determina. Os verdadeiros
discípulos de Jesus fazem cumprir as ordens de Jesus Cristo, que
estão na Sua Palavra:
“ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis
que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos.
Amém!” (Mateus 28:20)
“Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na
minha palavra, verdadeiramente, sereis meus discípulos” (João 8:31)
“Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser.” (João
2:5)
2. O servo verdadeiro do Senhor Jesus sabe que é melhor obedecer à
Palavra de Deus do que praticar qualquer outro sacrifício:
“Porém Samuel disse: Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em
holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis
que o obedecer é melhor do que o sacrificar; e o atender melhor é do que a
gordura de carneiros.” (1 Samuel 15:22)
3. O servo verdadeiro do Senhor Jesus demonstra o seu amor a Deus,
apascentando as ovelhas de Cristo:
“E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de
Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor; tu sabes
que te amo. Disse-lhe: Apascenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe
segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor; tu
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sabes que te amo. Disse-lhe: Apascenta as minhas ovelhas. Disse-lhe
terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe
ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo; tu sabes
que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apascenta as minhas ovelhas.” (João 21:1517)
4. O servo verdadeiro do Senhor Jesus dá a mesma atenção e
dedicação, em amor, a todas as ovelhas do Senhor, recebendo-as
por mais humildes que pareçam ser:
“Qualquer que receber uma destas crianças em meu nome a mim me
recebe; e qualquer que a mim me receber recebe não a mim, mas ao que
me enviou.” (Marcos 9:37)
“e disse-lhes: Qualquer que receber esta criança em meu nome recebe-me a
mim; e qualquer que me recebe a mim recebe o que me enviou; porque
aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande.” (Lucas
9:48)
5. O servo verdadeiro do Senhor Jesus vive orando a Deus. Ele obedece
ao mandamento de nunca parar de orar. Ele procura não se desligar
nunca de estar em conversações de oração com Deus. Se não pode
abrir a boca, ora no seu íntimo, sem voz audível. O tempo todo diz a
Deus: O que o Senhor quer de mim agora? O que eu faço? É desse
jeito? Revela-me a Sua vontade etc. A vida do servo de Deus é uma
vida de oração e, muitas vezes, jejua e O busca pelas madrugadas. A
sinceridade com Deus é total e a oração nunca cessa:
“Orai sem cessar.” (1 Tessalonicenses 5:17)
“orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando
nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos,” (Efésios 6:18)
“Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima
fé, orando no Espírito Santo,” (Judas 1:20)
“Irmãos, orai por nós.” (1 Tessalonicenses 5:25)
“E disse-lhes: Por que estais dormindo? Levantai-vos, e orai para que não
entreis em tentação.” (Lucas 22:46)
“em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em
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jejum, muitas vezes, em frio e nudez.” (2 Coríntios 11:27)
“E disse Cornélio: Há quatro dias estava eu em jejum até esta hora, orando
em minha casa à hora nona.” (Atos 10:30)
“E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com
oração e jejum.” (Marcos 9:29)
“Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo
jejum.” (Mateus 17:21)
“Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles
dias.” (Marcos 2:20)
“Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me
acharão.” (Provérbios 8:17)
“Eu, porém, Senhor, clamo a ti, e de madrugada te envio a minha oração.”
(Salmos 88:13)
6. O servo verdadeiro do Senhor Jesus faz a leitura da Bíblia todos os
dias e medita no que leu e aprendeu, com Deus, durante todo o dia e
noite:
“Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá.” (1 Timóteo 4:13)
“E, quando a leram, alegraram-se pela exortação.” (Atos 15:31)
“Quando vieres, traze a capa que deixei em Trôade, em casa de Carpo, e os
livros, principalmente os pergaminhos.” (2 Timóteo 4:13)
“Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de
noite.” (Salmos 1:2)
7. O servo verdadeiro do Senhor Jesus busca ser melhor a cada dia, isto
é, busca, em Deus, ser achado justo em tudo:
“Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e
mais até ser dia perfeito.” (Provérbios 4:18)
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8. O servo verdadeiro do Senhor Jesus se afasta de tudo o que há no
mundo que o possa contaminar e, também, não ama ao mundo, mas
somente em fazer a vontade de Deus:
“Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o
amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a
concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida,
não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência; mas
aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.” (1 João 2:1517)
9. O servo verdadeiro do Senhor Jesus sempre confessa que Jesus veio
em carne:
“Nisto conhecereis o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus
Cristo veio em carne é de Deus;” (1 João 4:2)
10. O servo verdadeiro do Senhor Jesus é nascido de Deus, ama aos
irmãos em Cristo e vence o mundo:
“Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus; e todo aquele
que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto
conhecemos que amamos os filhos de Deus: quando amamos a Deus e
guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus: que
guardemos os seus mandamentos; e os seus mandamentos não são
pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a
vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão
aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?” (1 João 5:1-5)
11. O servo verdadeiro do Senhor Jesus dá o fruto do Espírito Santo:
“mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito
manso e quieto, que é precioso diante de Deus.” (1 Pedro 3:4)
“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os
que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e
concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.”
(Gálatas 5:22-25)
“(porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça, e verdade),
aprovando o que é agradável ao Senhor.” (Efésios 5:9-10)
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12. O servo verdadeiro do Senhor Jesus não se comunica com as obras
das trevas e se preserva guiado pelo Espírito Santo, mantendo-se na
herança do Senhor:
“E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas, antes,
condenai-as.” (Efésios 5:11)
“Digo, porém: Andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne.
Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne; e estes
opõem-se um ao outro; para que não façais o que quereis. Mas, se sois
guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne
são manifestas, as quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria,
feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões,
heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a
estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que
cometem tais coisas não herdarão o Reino de Deus.” (Gálatas 5:16-21)
13. O servo verdadeiro do Senhor Jesus não faz negócio com o povo de
Deus, pois o que de graça ele recebeu de graça assim ele dá, bem
como não anda em ostentação alguma:
“Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os
demônios; de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata,
nem cobre, em vossos cintos; nem alforjes para o caminho, nem duas
túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu
alimento.” (Mateus 10:8-10)
“E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltouvos, porventura, alguma coisa? Eles responderam: Nada.” (Lucas 22:35)
“e, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas; sobre os quais
já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não
dormita.” (2 Pedro 2:3)
“contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade,
cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais.” (1
Timóteo 6:5)
“aos quais convém tapar a boca; homens que transtornam casas inteiras,
ensinando o que não convém, por torpe ganância.” (Tito 1:11)
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“E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e
compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos
que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será
chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões.”
(Mateus 21:12-13)
14. O servo verdadeiro do Senhor Jesus não trata mal outros irmãos
que também servem a Deus. Também não participa das obras da
carne, como fazem os viciados em produtos entorpecentes e em
outros “manjares” viciantes da carne:
“Porém, se aquele mau servo disser consigo: O meu senhor tarde virá, e
começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os
bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e à hora
em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os
hipócritas; ali haverá pranto e ranger de dentes.” (Mateus 24:48-51)
15. O servo verdadeiro do Senhor Jesus não é negligente com a obra de
Deus. Ele produz bom fruto em multiplicidade e, também, não deixa
de multiplicar os talentos que lhe foram confiados por Deus, do
contrário seria negligente e se perderia:
“E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, e a
recebem, e dão fruto, um, a trinta, outro, a sessenta, e outro, a cem, por
um.” (Marcos 4:20)
“Vigiai, pois, porque não sabeis o Dia nem a hora em que o Filho do Homem
há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora
da terra, chamou os seus servos, e entregou-lhes os seus bens, e a um deu
cinco talentos, e a outro, dois, e a outro, um, a cada um segundo a sua
capacidade, e ausentou-se logo para longe. E, tendo ele partido, o que
recebera cinco talentos negociou com eles e granjeou outros cinco talentos.
Da mesma sorte, o que recebera dois granjeou também outros dois. Mas o
que recebera um foi, e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor.
E, muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com
eles. Então, aproximou-se o que recebera cinco talentos e trouxe-lhe outros
cinco talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me cinco talentos; eis aqui
outros cinco talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem
está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei;
entra no gozo do teu senhor. E, chegando também o que tinha recebido dois
talentos, disse: Senhor, entregaste-me dois talentos; eis que com eles
ganhei outros dois talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel
Ministério Evangelon – O Portal das Boas Novas
www.evangelon.org

Página | 6

servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo do
teu senhor. Mas, chegando também o que recebera um talento disse:
Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não
semeaste e ajuntas onde não espalhaste; e, atemorizado, escondi na terra o
teu talento; aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor,
disse-lhe: Mau e negligente servo; sabes que ceifo onde não semeei e
ajunto onde não espalhei; devias, então, ter dado o meu dinheiro aos
banqueiros, e, quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirailhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os dez talentos. Porque a qualquer
que tiver será dado, e terá em abundância; mas ao que não tiver, até o que
tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores; ali,
haverá pranto e ranger de dentes.” (Mateus 25:13-30)
16. O servo verdadeiro do Senhor Jesus sempre ora a Deus, assumindo
e confessando as suas impurezas e pedindo a Deus para tirá-las,
para que seja cada vez mais limpo e venha dar mais fruto. O seu
interior, diante de Deus, é constantemente limpo, assim como o seu
exterior:
“Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri; dizia eu:
Confessarei ao Senhor as minhas transgressões; e tu perdoaste a maldade
do meu pecado. (Selá)” (Salmos 32:5)
“E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, e disse: Ah! Senhor! Deus grande
e tremendo, que guardas o concerto e a misericórdia para com os que te
amam e guardam os teus mandamentos; pecamos, e cometemos
iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos
teus mandamentos e dos teus juízos; e não demos ouvidos aos teus servos,
os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e
nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence
a justiça, mas a nós, a confusão do rosto, como se vê neste dia; aos
homens de Judá, e aos moradores de Jerusalém, e a todo o Israel; aos de
perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por
causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós
pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a
nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a
misericórdia e o perdão; pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à
voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela
mão de seus servos, os profetas. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei,
desviando-se, para não obedecer à tua voz; por isso, a maldição, o
juramento que está escrito na Lei de Moisés, servo de Deus, se derramou
sobre nós; porque pecamos contra ele.” (Daniel 9:4-11)
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“Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.”
(Salmos 51:10)
“Purifica-me com hissopo, e ficarei puro; lava-me, e ficarei mais alvo do que
a neve.” (Salmos 51:7)
“Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que limpais o exterior do
copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu
cego! Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o
exterior fique limpo.” (Mateus 23:25-26)
“Toda vara em mim que não dá fruto, a tira; e limpa toda aquela que dá
fruto, para que dê mais fruto.” (João 15:2)
17. O servo verdadeiro do Senhor Jesus perdoa as ofensas e a todos
que lhe devem:
“Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes
pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe
disse: Não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso, o
Reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com
os seus servos; e, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que
lhe devia dez mil talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor
mandou que ele, e sua mulher, e seus filhos fossem vendidos, com tudo
quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo,
prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e
tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima
compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo,
encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem dinheiros e, lançando
mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu
companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso
para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis; antes, foi encerrá-lo
na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que
acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que
se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe:
Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não
devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também
tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos
atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também
meu Pai celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as
suas ofensas.” (Mateus 18:21-35)
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“Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos
devedores.” (Mateus 6:12)
“Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai
celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as
suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas.”
(Mateus 6:14-15)
“E a quem perdoardes alguma coisa também eu; porque o que eu também
perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de
Cristo; para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos
os seus ardis.” (2 Coríntios 2:10-11)
18. O servo verdadeiro do Senhor Jesus não possui vício algum nem
nos pensamentos, pois sabe bem que os viciosos são do diabo.
Assim, nem nos pensamentos desagrada a Deus com vícios e,
também não desagrada, com outras práticas detestáveis:
“O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca.
Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade
há no seu coração; todo o tempo maquina mal; anda semeando contendas.”
(Provérbios 6:12-14)
“Estas seis coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina: olhos
altivos, e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e
coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr
para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia
contendas entre irmãos.” (Provérbios 6:16-19)
19. O servo verdadeiro do Senhor Jesus pratica a misericórdia, a justiça
e a fé. E não condena os inocentes, mas busca a sua salvação.
Assim, vive chamando os pecadores ao arrependimento, mostrando
o amor de Deus e o Juízo vindouro:
“Mas, se vós soubésseis o que significa: Misericórdia quero e não sacrifício,
não condenaríeis os inocentes.” (Mateus 12:7)
“Ide, porém, e aprendei o que significa: Misericórdia quero e não sacrifício.
Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores, ao
arrependimento.” (Mateus 9:13)
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“Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, e a arruda, e toda hortaliça
e desprezais o Juízo e o amor de Deus! Importava fazer essas coisas e não
deixar as outras.” (Lucas 11:42)
“Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que dais o dízimo da hortelã,
do endro e do cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a
misericórdia e a fé; deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas.”
(Mateus 23:23)
20. O servo verdadeiro do Senhor Jesus não é mercenário e dá a vida
pelas ovelhas:
“Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o
lobo, e deixa as ovelhas, e foge; e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o
mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas.”
(João 10:12-13)
21. O servo verdadeiro do Senhor Jesus serve somente a Deus e não às
riquezas. Ele se dedica integralmente a Deus, ao invés de dar
ouvidos aos convites do mundo de enriquecer em algo:
“Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o
outro ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e
a Mamom.” (Mateus 6:24)
“Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a
um e amar ao outro ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não
podeis servir a Deus e a Mamom.” (Lucas 16:13)
22. O servo verdadeiro do Senhor Jesus cuida dos seus, fazendo o bem
aos de sua família natural e aos da família da fé:
“Mas, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua
família, negou a fé e é pior do que o infiel.” (1 Timóteo 5:8)
“E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se
não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem
a todos, mas principalmente aos domésticos da fé.” (Gálatas 6:9-10)
“Aprendei a fazer o bem; praticai o que é reto; ajudai o oprimido; fazei
justiça ao órfão; tratai da causa das viúvas.” (Isaías 1:17)
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“E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem.” (2 Tessalonicenses 3:13)
23. O servo verdadeiro do Senhor Jesus reconhece que o Evangelho é o
poder de Deus, e não se envergonha do Evangelho, e não prega nada
que Deus não tenha inspirado, isto é, deixa toda a sabedoria humana
de lado, as fábulas e disputas ou contendas de palavras:
“Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais,
Escrituras, nem o poder de Deus.” (Mateus 22:29)

não

conhecendo

as

“Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus
para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do
grego.” (Romanos 1:16)
“Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de
mim, que sou prisioneiro seu; antes, participa das aflições do evangelho,
segundo o poder de Deus,” (2 Timóteo 1:8)
“Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre, pelo seu bom trato, as suas
obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e
sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra
a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e
diabólica. Porque, onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e
toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente,
pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons
frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se
na paz, para os que exercitam a paz.” (Tiago 3:13-18)
“nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem
questões do que edificação de Deus, que consiste na fé; assim o faço
agora.” (1 Timóteo 1:4)
“Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em
piedade.” (1 Timóteo 4:7)
“e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.” (2 Timóteo 4:4)
“não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens
que se desviam da verdade.” (Tito 1:14)
“Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus
Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos
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a sua majestade,” (2 Pedro 1:16)
24. O servo verdadeiro do Senhor Jesus não anuncia somente a
Palavra, mas anuncia a Palavra com demonstrações do Espírito e do
poder de Deus, a fim de que a fé dos ouvintes não se apoie em
sabedoria humana:
“A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras
persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de
poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas
no poder de Deus.” (1 Coríntios 2:4-5)
“pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus; de
maneira que, desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o
evangelho de Jesus Cristo.” (Romanos 15:19)
“Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos
a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus.” (1 Coríntios 1:24)
25. O servo verdadeiro do Senhor Jesus rejeita questões, não entra em
contenda e ensina sempre com mansidão a Palavra, a fim de dar a
chance aos cativos de serem libertos dos laços do diabo:
“E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem
contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas, sim, ser
manso para com todos, apto para ensinar, sofredor; instruindo com
mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará
arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar,
desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos.” (2
Timóteo 2:23-26)
26. O servo verdadeiro do Senhor Jesus ama as almas. Ama até
pessoas que nunca viu antes, como se já as conhecesse há muito
tempo e tivesse a certeza que a partida delas está próxima. O desejo
em pôr todas as pessoas que puder em salvação é insaciável:
“Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo; mas
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor.” (Levítico 19:18)
“E, respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu
coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu
entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo.” (Lucas 10:27)
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“Com efeito: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso
testemunho, não cobiçarás, e, se há algum outro mandamento, tudo nesta
palavra se resume: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo.” (Romanos
13:9)
“Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: Amarás o teu próximo
como a ti mesmo.” (Gálatas 5:14)
“Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real: Amarás a teu
próximo como a ti mesmo, bem fazeis.” (Tiago 2:8)
“(como está escrito: Por pai de muitas nações te constituí.), perante aquele
no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que
não são como se já fossem.” (Romanos 4:17)
“Em todo o tempo ama o amigo; e na angústia nasce o irmão.” (Provérbios
17:17)
“Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a sua vida pelos seus
amigos.” (João 15:13)
“E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos; e salvai alguns, arrebatandoos do fogo; tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa
manchada da carne.” (Judas 1:22-23)
27. O servo verdadeiro do Senhor Jesus foge do mal e da aparência do
mal. Ele sabe que é um embaixador do Senhor Jesus, isto é, do Reino
de Deus. Ele sabe que é um cooperador de Deus na Terra:
“E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque
ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, e reto, e temente a
Deus, e desviando-se do mal” (Jó 1:8)
“O alto caminho dos retos é desviar-se do mal; o que guarda o seu caminho
preserva a sua alma.” (Provérbios 16:17)
“Aparta-te do mal e faze o bem; procura a paz e segue-a.” (Salmos 34:14)
“Não sejas sábio a teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do mal.”
(Provérbios 3:7)
“Mas, agora, escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se
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irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou
roubador; com o tal nem ainda comais.” (1 Coríntios 5:11)
“Abstende-vos de toda aparência do mal.” (1 Tessalonicenses 5:22)
“De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por
nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com
Deus.” (2 Coríntios 5:20)
“Porque nós somos cooperadores de Deus; vós sois lavoura de Deus e
edifício de Deus.” (1 Coríntios 3:9)
28. O servo verdadeiro, com toda a humildade própria dos homens de
Deus, busca ser igual ao Senhor Jesus – O Grande Mestre:
“Vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se
eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns
aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais
vós também. Na verdade, na verdade vos digo que não é o servo maior do
que o seu senhor, nem o enviado, maior do que aquele que o enviou. Se
sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes.” (João 13:13-17)
“Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu
senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós; se
guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa.” (João 15:20)
“Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor.
Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos?”
(Mateus 10:25)
“O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será
como o seu mestre.” (Lucas 6:40)
29. O servo verdadeiro
irrepreensível:

do

Senhor

Jesus,

como

um

líder,

é

“Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as
coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros,
como já te mandei: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher,
que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem são
desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como
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despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao
vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância; mas dado à
hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo
firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso,
tanto para admoestar com a sã doutrina como para convencer os
contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e
enganadores, principalmente os da circuncisão,” (Tito 1:5-10)
30. O servo verdadeiro, como o Senhor Jesus, desfaz as obras do diabo:
“Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o
princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou: para desfazer as obras do
diabo.” (1 João 3:8)
“O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu
para pregar boas-novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de
coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos
presos; a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso
Deus; a consolar todos os tristes; a ordenar acerca dos tristes de Sião que
se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor
por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça,
plantação do Senhor, para que ele seja glorificado.” (Isaías 61:1-3)
“E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías; e, quando abriu o livro, achou o
lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me
ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do
coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em
liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor.” (Lucas 4:1719)
“como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude; o
qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque
Deus era com ele.” (Atos 10:38)
31. O servo verdadeiro do Senhor Jesus, além de ser batizado nas
águas, busca ser batizado com o Espírito Santo e com fogo:
“E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento; mas
aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu; não sou digno de
levar as suas sandálias; ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.”
(Mateus 3:11)
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“respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água,
mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou
digno de desatar a correia das sandálias; este vos batizará com o Espírito
Santo e com fogo.” (Lucas 3:16)
“E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; ficai, porém, na cidade
de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.” (Lucas 24:49)
“e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e
impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram
vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram
sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a
falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que
falassem.” (Atos 2:2-4)
32. O servo verdadeiro do Senhor Jesus é alegre no Espírito Santo,
servindo a Deus com esta alegria:
“Tu amas a justiça e aborreces a impiedade; por isso, Deus, o teu Deus, te
ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros.” (Salmos
45:7)
“Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra; dai brados de
alegria, regozijai-vos e cantai louvores.” (Salmos 98:4)
“Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a ele com canto.” (Salmos
100:2)
“Os que semeiam em lágrimas segarão com alegria.” (Salmos 126:5)
“porque o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e
alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo agradável é a
Deus e aceito aos homens.” (Romanos 14:17-18)
33. O servo verdadeiro do Senhor Jesus não anda na carne, crendo e
sabendo que a carne é fraca e, se pender para a carne, torna-se
inimigo de Deus:
“Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de
Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal
não é dele.” (Romanos 8:9)
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“Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; na verdade, o espírito está
pronto, mas a carne é fraca.” (Mateus 26:41)
“Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o espírito, na verdade, está
pronto, mas a carne é fraca.” (Marcos 14:38)
“O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito.”
(João 3:6)
“Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela
lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte.”
(Romanos 7:5)
“Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum;
e, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem.”
(Romanos 7:18)
“Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne;
mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a
inclinação da carne é morte; mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita
à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na
carne não podem agradar a Deus.” (Romanos 8:5-8)
“Foge, também, dos desejos da mocidade; e segue a justiça, a fé, o amor e
a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor.” (2 Timóteo
2:22)
34. O servo verdadeiro do Senhor Jesus guarda o seu coração para
Deus, querendo ser o depósito do Espírito Santo, para as Suas obras:
“Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele
procedem as saídas da vida.” (Provérbios 4:23)
“Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: O Senhor
conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se
da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de
prata, mas também de pau e de barro; uns para honra, outros, porém, para
desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para
honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa
obra.” (2 Timóteo 2:19-21)
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35. O servo verdadeiro do Senhor é um combatente da fé e quer acabar
a sua carreira assim. Não olha para trás, mas segue fazendo a obra
sempre, com a mão no arado e olhando para frente:
“Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.” (2 Timóteo 4:7)
“Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir
primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que
lança mão do arado e olha para trás é apto para o Reino de Deus.” (Lucas
9:61-62)
“Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito; mas prossigo para
alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos,
quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é
que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que
estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação
de Deus em Cristo Jesus.” (Filipenses 3:12-14)
36. O servo verdadeiro do Senhor não se embaraça com as coisas desta
vida:
“Ninguém que milita se embaraça com negócio desta vida, a fim de agradar
àquele que o alistou para a guerra.” (2 Timóteo 2:4)
“e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os
cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica
infrutífera;” (Mateus 13:22)
“e a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e, indo por diante,
são sufocados com os cuidados, e riquezas, e deleites da vida, e não dão
fruto com perfeição;” (Lucas 8:14)
“E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem
a palavra; mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as
ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera.”
(Marcos 4:18-19)
37. O servo verdadeiro do Senhor está sempre certo de seu galardão:
“Quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de
profeta; e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão
de justo.” (Mateus 10:41)
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“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre
abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no
Senhor.” (1 Coríntios 15:58)
“Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo
juiz, me dará naquele Dia; e não somente a mim, mas também a todos os
que amarem a sua vinda.” (2 Timóteo 4:8)
38. O servo verdadeiro do Senhor Jesus confia em Deus, e na Sua
Graça, e na força de Seu poder, e não recua:
“E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus,” (Marcos 11:22)
“O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador; o meu
Deus, a minha fortaleza, em quem confio; o meu escudo, a força da minha
salvação e o meu alto refúgio.” (Salmos 18:2)
“tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais
excelentes e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei; não
temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus;
eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis
que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti;
tornar-se-ão nada; e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás,
mas não os acharás; e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como
coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor, teu
Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo.”
(Isaías 41:9-13)
“Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque ele
confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente; porque o Senhor Deus é
uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e
a cidade exaltada humilhará até ao chão, e a derribará até ao pó.” (Isaías
26:3-5)
“benignidade minha e fortaleza minha; alto retiro meu e meu libertador és
tu; escudo meu, em quem eu confio, e que me sujeita o meu povo.”
(Salmos 144:2)
“Deus é o meu rochedo, e nele confiarei; o meu escudo, e a força de minha
salvação, e o meu alto retiro, e o meu refúgio. Ó meu Salvador, de violência
me salvaste.” (2 Samuel 22:3)
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“Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e
nele confiarei.” (Salmos 91:2)
“Porque, esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem
sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas! Importa que sejas
apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo.
Portanto, ó varões, tende bom ânimo! Porque creio em Deus que há de
acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar
numa ilha.” (Atos 27:23-26)
“Salva-me da boca do leão; sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios.”
(Salmos 22:21)
“Assim diz o Senhor: Como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou
um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que
habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito.” (Amós 3:12)
“Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que, por mim, fosse
cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem; e fiquei livre da boca
do leão.” (2 Timóteo 4:17)
“Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e o lançaram na cova dos
leões. E, falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente
serves, ele te livrará.” (Daniel 6:16)
“E, pela manhã cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E,
chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste; e, falando o rei,
disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo! Dar-se-ia o caso que o teu Deus,
a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então,
Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre! O meu Deus enviou o seu anjo
e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi
achada em mim inocência diante dele; e também contra ti, ó rei, não tenho
cometido delito algum. Então, o rei muito se alegrou em si mesmo e
mandou tirar a Daniel da cova; assim, foi tirado Daniel da cova, e nenhum
dano se achou nele, porque crera no seu Deus.” (Daniel 6:19-23)
“Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.” (1
Coríntios 15:57)
“Mas o justo viverá da fé; e, se ele recuar, a minha alma não tem prazer
nele.” (Hebreus 10:38)
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“Mas, agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó
Israel: Não temas, porque eu te remi; chamei-te pelo teu nome; tu és meu.
Quando passares pelas águas, estarei contigo, e, quando pelos rios, eles não
te submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a
chama arderá em ti.” (Isaías 43:1-2)
39. O servo verdadeiro do Senhor busca se fortalecer somente nEle:
“Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no
dia da batalha.” (Salmos 140:7)
“Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; espera, pois,
no Senhor.” (Salmos 27:14)
“Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais
no Senhor.” (Salmos 31:24)
“com ele, a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá.” (Salmos
89:21)
“A minha alma consome-se de tristeza; fortalece-me segundo a tua
palavra.” (Salmos 119:28)
“No dia em que eu clamei, me escutaste; alentaste-me, fortalecendo a
minha alma.” (Salmos 138:3)
“E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna
glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará,
confirmará, fortificará e fortalecerá.” (1 Pedro 5:10)
“Posso todas as coisas naquele que me fortalece.” (Filipenses 4:13)
“No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu
poder.” (Efésios 6:10)
“Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos.” (1
Coríntios 16:13)
“E, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e
conheceis; e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta
perfeita saúde.” (Atos 3:16)
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“E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor.”
(Zacarias 10:12)
“E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na
fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para
que em mim habite o poder de Cristo.” (2 Coríntios 12:9)
“Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque
bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de
nada aproveitaram aos que a eles se entregaram.” (Hebreus 13:9)
“Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus.” (2
Timóteo 2:1)
“Voltai à fortaleza, ó presos de esperança; também hoje vos anuncio que
vos recompensarei em dobro.” (Zacarias 9:12)
“Eis aqui o meu Servo, a quem sustenho, o meu Eleito, em quem se
compraz a minha alma; pus o meu Espírito sobre ele; juízo produzirá entre
os gentios.” (Isaías 42:1)
40. O servo verdadeiro do Senhor faz tudo para a glória de Deus:
“Eu sou o Senhor; este é o meu nome; a minha glória, pois, a outrem não
darei, nem o meu louvor, às imagens de escultura.” (Isaías 42:8)
“Por amor de mim, por amor de mim, o farei, porque como seria profanado
o meu nome? E a minha glória não a darei a outrem.” (Isaías 48:11)
“Eu não recebo glória dos homens,” (João 5:41)
“Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até
quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? (Selá)” (Salmos 4:2)
“Em Deus está a minha salvação e a minha glória; a rocha da minha
fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. (Salmos 62:7)”
“Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas; glória, pois, a ele
eternamente. Amém!” (Romanos 11:36)
“Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o
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forte na sua força; não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se
gloriar glorie-se nisto: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que
faço beneficência, juízo e justiça na terra; porque destas coisas me agrado,
diz o Senhor.” (Jeremias 9:23-24)
“Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus
sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção; para que, como está escrito:
Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor.” (1 Coríntios 1:30-31)
“Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado
quem a si mesmo se louva, mas, sim, aquele a quem o Senhor louva.” (2
Coríntios 10:17-18)
41. O servo verdadeiro do Senhor Jesus O segue sempre e é honrado
por Deus Pai:
“Se alguém me serve, siga-me; e, onde eu estiver, ali estará também o meu
servo. E, se alguém me servir, meu Pai o honrará.” (João 12:26)
42. O servo verdadeiro do Senhor Jesus faz discípulos para ELE,
ensinando-os a guardar a Palavra de Deus:
“E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu
e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-as a guardar todas as coisas
que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até à
consumação dos séculos. Amém!” (Mateus 28:18-20)
Então, amados irmãos, mãos à obra... Que tal começar, encaminhando esta
mensagem a todos aqueles que estás discipulando para o Senhor Jesus?
Glória a Deus!
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