
 

 

 

 

O SENTIDO DA VIDA É SERVIR 

Pr Shane em 10/11/19 

Filipenses 2:5-8 

 

O texto escrito por Paulo aos Filipenses nos mostra o exemplo deixado por Cristo, e 

nos convida a termos todos a mesma mente que Ele teve. O texto também nos 

revela os princípios divinos que nos norteiam a termos esta mente, a saber: (1) Ele 

se esvaziou; (2) Ele se tornou; (3) Ele se humilhou. 

 

Os dons que recebemos são um convite de Deus para entrarmos na missão que dá 

sentido à vida. O dom dado pelo Espírito Santo é uma ponte para levarmos o amor 

de Deus às pessoas, tendo a mesma mente que Cristo teve. 

 

Mas como construímos estas pontes? 

 

1) Construa pontes se esvaziando do “EU” 

Leia 1 Co 9:19. A exemplo de Cristo, Paulo se esvaziou para cumprir a missão que 

havia sido confiada a ele. 

 

 

2) Construa pontes se tornando... 

Leia 1 Co 9:20-24. Paulo compreendia o contexto em que estava inserido e 

esforçava-se para ser compreendido entre os seus ouvintes, sempre com o limitador 

estabelecido pela lei de Cristo. Pontes eficazes são aquelas que: (a) partem na 

direção certa (b) atravessam o rio - chegam ao seu objetivo (c) levam ao destino 

almejado. 

 

 

3) Construa pontes se humilhando 

Leia 1 Co 9:25-27. Precisamos nos submeter às pessoas que Deus está usando para 

nosso crescimento, com humildade. Pergunta de checagem: nós permitimos sermos 

moldados pelos outros? 

 



 

 

 

 

Se não nos esvaziarmos, se não nos tornarmos, se não nos humilharmos, seremos 

desqualificados. Se não passamos além da nossa própria existência por uma causa 

maior (transcendência), nossa vida nunca terá sentido. 

 

“Quanto mais alguém se esquece [de si], doando-se a uma causa para servir ou a 

outra pessoa para amar, mais humano ele é e mais ele se realiza.” Viktor E. Frankl 

 

O exemplo deixado por Cristo foi de renúncia e humilhação, abrindo mão da Sua 

vontade. Para servirmos com dedicação e entrega, com os dons que Ele tem nos 

dado, precisamos ter a mente de Cristo. 

  


