
Filipenses 2.19-24 

O Servo Útil à Igreja 

  

19      
Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que 

eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. 

20      
Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos 

interesses; 

21      
pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. 

22      
E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho, junto comigo, como filho ao 

pai. 

23      
Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. 

24      
E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo, brevemente, irei. 

  

Mensagem Central:   Os crentes mais úteis à igreja têm em comum algumas características 
fundamentais que definem os bons servos de Cristo. 

  

3 características marcantes do servo que se torna bastante útil à igreja de Cristo 

  

1. Serve os irmãos com coração sincero (19-21) 

3
Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência 

pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia.
4
Lembrado 

das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria
5
pela 

recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou 
em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também, em ti (2Tm 1.3-
5). 

  

2. Tem um testemunho positivo do seu caráter (22) 

15
Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se 

envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
16

Evita, igualmente, os falatórios 
inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior (2Tm 
2.15,16). 

   

3. Conta com a plena confiança do seu líder (23-24) 

16
Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores.

17
Por esta causa, vos mandei 

Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus 
caminhos em Cristo Jesus, como, por toda parte, ensino em cada igreja (1Co 4.16,17). 

  

 


