
SERVIR AO SENHOR COM ALEGRIA 

SALMO 100.2 

 

INTRODUÇÃO 

Vivemos numa sociedade egoísta. As pessoas buscam ser servidas, portanto há pouca disposição e 

conscientização para o serviço.  

Precisamos ser lembrados constantemente de uma frase que se tornou popular: “Quem não vive 

para servir não serve para viver” (R. Schineider).  

 

1. SERVIR  

A primeira coisa que o salmista enfatiza neste verso, é o serviço. Ele disse: “Servi”. É um imperativo, 

uma ordem.  

Servir: viver ou trabalhar como servo, exercer as funções de criado, ajudar, prestar serviço de 

qualquer natureza.  

A Palavra de Deus usa o termo servo com frequência em relação a personagens bíblicos: 

“Abraão, seu servo” (Salmo 105.6); 

“Moisés, seu servo” (Êxodo 14.31; Hebreus 3.5); 

Davi: “por intermédio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo” (2 Samuel 3.18); 

Jó: “observaste o meu servo Jó?” (Jó 1.8); 

Daniel: “Daniel, servo do Deus vivo!” (Daniel 6.20); 

Apóstolo Paulo: “Paulo, servo de Jesus Cristo” (Romanos 1.1); 

Tiago: “Tiago, servo de Deus” (Tiago 1.1); 

Pedro: “Simão Pedro, servo de Jesus” (2 Pedro 1.1); 

Judas: “Judas, servo de Jesus Cristo” (Judas 1). 

O servo maior foi Jesus Cristo: “Eis aqui o meu servo, a quem sustenho; o meu escolhido, em quem 

a minha alma se compraz...” (Isaías 42.1); “Eis que o meu Servo...” (Isaías 52.13); “...o meu Servo, 

o Justo...” (Isaías 53.11). Os textos acima se referem ao sofrimento vicário do Servo do Senhor (Jesus 

Cristo para nos salvar).  

Onde está a origem desta ênfase no servir no Novo Testamento? Esta origem está na pessoa de 

Jesus Cristo. 

“Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados 

governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade” 

(Marcos 10.42).  

No mundo se usa o poder e a posição que se tem para dominar a outros.  

Ninguém tem mais poder que Jesus, Ele é o Mestre e Senhor (διδάσκαλος e o Kyrios João 13.13); 

se existe alguma pessoa que possa pretender domina, é Jesus que fez, sem dúvida? Serviu, realizou o 

trabalho de um escravo (lavou os pés dos apóstolos, João 13). 

Jesus sacrifica a si mesmo pelos súditos. Dá tudo o que é e tem, para que eles tenham vida por ele. 

Ele é totalmente para os outros. Isto caracteriza toda a sua existência. Isso já se encontra em sua 

encarnação. Em nenhuma parte, isso se formula de maneira tão esplêndida como em Filipenses 2.5-

11. “Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de 

homens; e, reconhecido em figura humana” (Filipenses 2.7).  

“Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em 

resgate por muitos” (Marcos 10.45). 

“Pois qual é maior: quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois, 

no meio de vós, eu sou como quem serve” (Lucas 22.27). 

“É chegado o momento de substituir do ideal de sucesso pelo ideal de serviço” (Albert Einstein). 

https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82


“A maior glória não é ter mais que os outros, mas em servir de uma maneira mais intensa que os 

outros” (Paul Holdcraff). 

“Adormeci e sonhei que a vida era só alegria. Acordei. E vi que a vida se resume em servir. Servi. 

E vi que servir é alegria” (Tagore). 

 

2. AO SENHOR 

JEHOVAH, nome próprio do supremo Deus entre os hebreus (judeus).  

O maior dos nomes de Deus, sempre considerado santo para os judeus, é o nome de JEHOVÁ 

(YAHWEH). Sua origem e significados nos são indicados em Êxodo 3.14-15. Este nome expressa a 

imutabilidade de Deus, quer dizer, que Deus é sempre o mesmo e jamais muda nas relações de seu 

pacto e é sempre fiel no cumprimento de suas promessas.  

O nome aparece 6.823 vezes no Antigo Testamento e é especialmente associado à santidade de 

Deus (Levítico 11.44-45) ao seu ódio contra o pecado (Gênesis 6.3-7) e à sua bondosa provisão de 

redenção (Isaías 53.1,5,6,10). 

A palavra JEHOVAH nos conduz aos conceitos de santidade, imutabilidade, eternidade e 

pessoalidade do único Deus.  

“Meu desejo é fazer tudo da melhor maneira quando é para o SENHOR” (Charles H. Spurgeon). 

Creio que precisamos resgatar esta verdade, em que estamos servindo ao único Deus, que é o 

Criador, o Mantenedor, o Provedor e o Redentor de nossas vidas. “Pois nele vivemos, e nos movemos, 

e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito: Porque dele também somos geração” (Atos 

17.28). 

“A grandeza de um homem deve ser expressa por uma bondade cândida, pureza de coração, 

espírito prestativo e constante disposição em servir” (Pierre Nicole) 

“Senhor, não nos deixes viver para sermos inúteis” (John Wesley). 

 

3. COM ALEGRIA 

A palavra hebraica para alegria significa regozijo, júbilo, altas expressões de alegria, festa, prazer, 

contentamento.  

Devemos servir ao único Deus vivo e verdadeiro com o coração cheio de alegria. Jamais devemos 

servi-lo com tristeza, por obrigação ou por qualquer outra motivação que não seja a alegria.  

O apóstolo Paulo escrevendo aos colossenses ele afirmou o seguinte: “Tudo quanto fizerdes, fazei-

o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a 

recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo” (Colossenses 3.23-24). 

 

CONCLUSÃO 

Aprendemos através do texto exposto três verdades importantes: 

Servir: como igreja precisamos entender que somos uma comunidade servidora. Vivemos para 

servir. Servir na família, na igreja e na sociedade.  

Servir ao Senhor: estamos servindo ao único Deus soberano, eterno, poderoso, gracioso e pessoal. 

Com alegria: além de Deus merecer o melhor de nossas vidas, de nossos dons e talentos e de 

nossos bens, ele quer receber o nosso trabalho com alegria, com júbilo, com espontaneidade. 

 

Sermão pregado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 09/01/2022, na Primeira Igreja Presbiteriana de 

Indaiatuba 

 

 

 


