
 

 

PASTORAL DIEGO ANGELINE 
“O Outro é mais importante que você” 

 

Texto: Filipenses 2.3: “Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando 

cada um os outros superiores a si mesmo”.   

 

Quando você trabalha na igreja, qual é a sua principal motivação? Você faz para agradar a Deus ou para ser 

reconhecido pelos homens? Geralmente pensamos que uma pessoa humilde é aquela que possui poucos bens, poucas 

condição financeira. Aqui nós temos um atributos diferente para humildade. O humilde é aquele que considera os outros 

superiores a si mesmo. Paulo exorta os irmãos a respeito de atitudes que poderiam destruir a unidade da igreja 

(partidarismo, vanglória), ou seja, atitudes orgulhosas. O orgulho coloca um cristão acima dos outros proporcionando 

conflitos. O remédio para acabar com o orgulho é a humildade.  

O termo “Nada”, expressa nenhuma coisa, ou seja, nada pode ser feito para a minha própria glória. Tudo deve ser 

feito para glória de Deus. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando 

por ele graças a Deus Pai (Cl 3.17).  

Jesus diz que aqueles que quiserem ser os primeiros no reino de Deus sejam os que sirvam. Marcos registra 

algumas palavras de Jesus neste sentido: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se 

alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me (Mc 8.34). O verdadeiro cristão é aquele que 

não se considera melhor do que os outros. Ele sabe que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus estaria perdido em 

seus delitos e pecados. Conforme Paulo afirma: Fiel é a palavra e digna de toda aceitação: que Cristo Jesus veio ao 

mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal (1 Tm 1.15).  

Nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Fomos libertos da escravidão do pecado não por nós 

mesmos, mas pela obra de Cristo na cruz. Se entendermos isto criticaremos menos e trabalharemos mais. A igreja precisa 

de servos, o Pai que te vê em secreto te recompensará.  

 
 


