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Introdução: não podemos esquecer de que vivemos num mundo carente de Deus. São milhões 
de almas que necessitam de salvação e nós somos os instrumentos de Deus para que elas 
sejam salvas. O Senhor conta conosco, pois Ele precisa do nosso trabalho. Portanto, Deus 
espera que estejamos sempre a sua disposição a fim de sermos usados por Ele. Entretanto, a 
forma como trabalhamos para Ele não pode ser de um modo qualquer. Devemos servi-lo com 
alegria.  

 
O que significa servir a Deus com alegria? 

 
1. Servir a Deus com alegria é fazer o que Ele quer – o choque entre a nossa vontade e a vontade 

de Deus, muitas vezes, é inevitável. São tantos pensamentos e motivações que povoam a 
nossa mente que, na maioria das vezes, não correspondem ao desejo de Deus e que entram 
em confronto com a sua vontade. Servir ao Senhor com alegria é fazer exatamente o que Ele 
quer; é ser um instrumento da materialização da vontade do Pai. Por isso Jesus diz em João 
6:38: “Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele 
que me enviou”.  

 
Por outro lado, para realizarmos a sua vontade precisamos conhecer aquilo que está no seu 
coração. Veja o que Jesus nos ensina em João 5:30: “Por mim mesmo, nada posso fazer; eu 
julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim 
mesmo, mas àquele que me enviou” . Jesus disse que não fazia nada por Ele mesmo e que 
julgava conforme ouvia da parte do Pai, e ainda disse que não procurava agradar a si mesmo, 
mas agradar aquele que o enviou. Portanto, para fazer o que Deus quer é necessário ter uma 
comunhão intensa com Ele para conhecer a sua vontade, e muita disposição para agradá-lo. 
Você quer isso para a sua vida? 

 
2. Servir a Deus com alegria é fazer de boa vontade – em segundo lugar, devemos entender que 

servi-lo com alegria é diferente de servi-lo por mera obrigação. É necessário cultivar em nossa 
vida o espírito da gratidão. Deus nos amou de tal maneira que fez a maior oferta do Universo 
por todos nós. Ele proveu para o ser humano perfeita salvação por intermédio de Cristo Jesus; 
com o seu sangue imaculado “Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o 
reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados” (Cl 1:13, 14).  

 
Jeremias 48:10 diz que “Maldito é o que faz com negligência o trabalho do Senhor”, por isso 
não podemos servi-lo de má vontade, sem prazer, sem alegria; e tudo o que fizermos para 
Senhor deverá ser feito com excelência.  O nosso coração deve estar disposto, a satisfação de 
estar servindo ao Deus Vivo, que nos ama e faz tudo por nós, deve ser a grande motivação. 
Não se esqueça que todo trabalho que fazemos para Deus, jamais chegará perto de tudo 
aquilo que Ele já fez por nós. Portanto, sirva-o com alegria e gratidão, pois Ele merece o nosso 
trabalho. 

 
3. Servir a Deus com alegria é renunciar a si mesmo – não podemos servir a Deus de forma 

correta sem que neguemos a nós mesmos. Ainda que, a princípio, pareça impossível negar-se a 
si mesmo e ficar alegre, o gozo do Espírito em nós, quando negamos a nós mesmos, será 
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infinitamente maior do que a alegria passageira de quando fazemos aquilo que gostaríamos de 
fazer. A renúncia nos aproxima de Jesus, e não existe lugar que nos possa trazer mais prazer e 
alegria do que a sua presença. A proposta já foi feita por Ele, agora cabe a nós aceitarmos ou 
não: “Então Jesus disse aos seus discípulos: “Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si 
mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem 
perder a sua vida por minha causa, a encontrará”. (Mt 16:24, 25)  

 
Na cruz do calvário, Jesus nos libertou das mãos de Satanás; estamos livres do inimigo. Aleluia! 
Agora, permanecer com Ele e fazer a sua vontade, é uma outra história. Envolve a nossa 
decisão, a nossa atitude de renunciarmos a nossa própria vida e nos tornarmos escravos de 
amor do Senhor Jesus. Ser um escravo de amor é muito mais do que ser obrigado a ficar com o 
seu Senhor. Um escravo de amor é um escravo livre que se quiser pode ir embora. Entretanto, 
ele permanece e faz a vontade do seu Senhor porque o ama, e servi-lo é um prazer, por isso o 
escravo faz tudo com muita alegria. 

 
“São estas as leis que você proclamará ao povo: Se você comprar um escravo hebreu, ele o 
servirá por seis anos. Mas no sétimo ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou 
solteiro, solteiro receberá liberdade; mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu 
senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos 
pertencerão ao senhor; somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: ‘Eu amo o 
meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre’, o seu senhor o levará 
perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim, ele 
será seu escravo por toda a vida”. (Ex 21:1-6) 
 


