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Maior é o que serve 

“O maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si 
mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se 
humilhar será exaltado”. Mateus 23.11-12 

As ênfases para as nossas devocionais no mês de outubro estão 
focadas em duas palavras de grande valor: Alegria e singeleza. É bom 
lembrarmos que essas qualidades estavam bem presentes na vida e no dia a 
dia dos primeiros seguidores de Jesus. Em Atos 2.46 lemos – “E, perseverando 
unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos 
com alegria e singeleza de coração”.  

Uma coisa que devemos ter em mente é o fato de que é impossível 
falarmos em vida cristã, em nos parecermos com Cristo, e não falarmos sobre 
singeleza. Ser singelo traz a ideia de: ausência de ornamentos; sem 
sofisticação; simplicidade, sinceridade. Aliás, essas são marcas que 
percebemos nitidamente na vida de Jesus e que devemos procurar colocar em 
prática também em nossa vida à exemplo da igreja primitiva. Desse modo, 
estaremos vivendo em essência o verdadeiro e puro evangelho. 

O próprio texto escolhido para hoje nos revela o sentimento que havia 
em Cristo no qual Ele afirma a seguinte verdade – “O maior entre vocês deverá 
ser servo”. (Mateus 23.11). Por que Jesus disse essas palavras que parecem 
tão duras? A resposta pode ser encontrada quando lemos os primeiros versos 
do capítulo 23. Jesus estava chamando a atenção dos escribas e fariseus a 
quem considerava hipócritas. Pois além de gostarem de chamar a atenção 
para si ao ocuparem os lugares de honra nos banquetes e nas sinagogas, 
gostavam também de serem chamados de mestres e de receber saudações 
nos lugares públicos da cidade. Atitudes como essas, em que o foco está 
voltado para o desejo da exaltação do eu, acabam anulando o princípio da 
simplicidade e do amor ao próximo. Não é assim que devemos viver! 

Gosto muito de uma frase de C.S. Lewis em que ele afirma – “O primeiro 
passo para a humildade é o reconhecimento do próprio orgulho”. De fato, 
muitas pessoas permanecem orgulhosas, cheias de si mesmas, porque ainda 
não reconheceram a necessidade, urgente, de trilharem pelo caminho do 
quebrantamento diante de Deus e da negação do eu.  

Na verdade, o que devemos buscar para não nos deixarmos ser 
dominados pelo orgulho ou espírito de grandeza, é manter em nosso coração 
as palavras de Jesus. Pois Ele nos ensina que grandeza não diz respeito a 
sermos os primeiros, nem em sermos os melhores ou maiores, mas que 
grandeza consiste em justamente vivermos humildemente, tendo sempre em 
nossas mãos, uma bacia e uma toalha, para servirmos ao próximo em amor. 

Portanto, que sejamos singelos (simples, humildes) para que, por meio 
de nossa vida as pessoas reconheçam o poder e a presença de Jesus no 
mundo, que apesar de toda a Sua glória, se humilhou por cada um de nós 
morrendo em uma rude cruz. 


