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Salmos que Inspiram 
 

8 – Servindo ao Senhor com Alegria 
             

     “Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas as 
terras. Servi ao SENHOR com alegria, apresentai-
vos diante dele com cântico.” – Salmo 100:1,2 

 

Introdução 
 

Sugestão de louvor: Celebrai com júbilo ao Senhor 
http://www.cifraclub.com.br/corinhos-evangelicos/celebrai-com-jubilo/  
 

 Quebra-Gelo: Qual foi o trabalho (serviço) mais recompensador que você já fez? 
 

No estudo deste pequeno salmo – o salmo 100 – nós nos deparamos com o resumo dos cinco 
salmos anteriores a ele, conforme comentário da Bíblia Shedd:  
 O salmo 97 mostra a adoração que a natureza presta a Deus; o salmo 100 resume isto na 

frase “todas as terras” – v. 1. 
 O salmo 98 mostra que Deus se manifestou a Israel e o salmo 99 mostra que é Israel quem 

O adora e a Ele obedece; o salmo 100 convida a todos a que façam o mesmo – v. 4. 
 O salmo 95 mostra que Deus fez o universo, mas também é o Pastor que nos guia pela mão 

– e isto aparece no v. 3 do salmo 100. 
 Finalmente, o salmo 96 nos convida a tributar glória a Deus, com louvores e cânticos, assim 

como o salmo 100:2. 
 

 Mas, afinal, o que é servir a Deus? Como podemos servi-lo? 
 

1. O que é servir a Deus? 
 

Servir a Deus, no dizer do salmista, é adorá-lo, é celebrá-lo, é prestar culto a Ele – v. 1 e 2. Isto é 
verdade, mas, a Bíblia vai além: servo é traduzido, tanto no AT como no NT, como ministro, 
diácono e escravo. Diversos escritores do NT assim se intitulavam: “escravos” do Senhor Jesus 
(Romanos 1:1, 2 Pedro 1:1, Tiago 1:1). Éramos escravos do pecado e, agora, resgatados pelo 
sangue de Jesus Cristo, nos oferecemos para servi-lo, como escravos deste Senhor maravilhoso 
(Romanos 6:16-22).  
 

Como servir a Deus? Parafraseando o versículo “nós amamos porque Ele nos amou primeiro” (1 
João 4:19), podemos dizer também “nós servimos porque Ele nos serviu primeiro”. Jesus se 
tornou servo – Marcos 10:45, Filipenses 2:5-11. E como servo, foi obediente [ao Pai] até à morte, 
e morte de cruz, dando a Sua vida em resgate por muitos. E do modo como Ele serviu, devemos 
nós também servir, conforme as Suas próprias palavras – Lucas 22:26,27, João 4:31-34, 13:1-17. 
 

 Como servir a Deus? 
 

2. Servimos a Deus por amor 
 

“Nós amamos porque Ele nos amou primeiro” – o salmista sabia disto muito bem! Veja o verso 5: 
“Porque o SENHOR é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e, de geração em geração, a sua 
fidelidade”. Por pertencer ao Senhor (v. 3), tanto pela criação – “foi ele quem nos fez, e dele 
somos”, como pela redenção – “somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio”, outra não pode 
ser a nossa atitude senão amá-lo de todo o nosso coração e servi-lo com amor e gratidão!  

http://www.cifraclub.com.br/corinhos-evangelicos/celebrai-com-jubilo/
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A principal razão pela qual desejamos servir ao Senhor se resume nesta frase: “Eu amo ao meu 
Senhor; quero servi-lo para sempre”. Em 2 Coríntios 5:14, Paulo diz “o amor de Cristo nos 
constrange” e, a partir daí, todo serviço que ele fazia para Deus era constrangido por este amor 
que ele havia recebido do Senhor. Ele se via como um “devedor de amor” – Romanos 1:14, 13:8. 
 

 Veja a declaração de amor de um escravo que, voluntariamente, rejeita a sua carta de alforria 
– Êxodo 21:1-6. O que ele disse “expressamente” (v. 5)? Qual foi a consequência (v. 6)? 

 

3. Servimos a Deus com alegria 
 

“Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico” – v. 2. 
 

Alguém já disse que o homem é um ser “sedento de alegria”. Busca-se a alegria a todo custo. 
Rios de dinheiro são gastos para proporcionar ao homem alegria e felicidade. A busca da alegria 
é um anseio legítimo; e eu quero te dizer que o Senhor nos criou para a maior de todas as 
alegrias – a alegria de conhecê-lo, fruí-lo e glorificá-lo. E a alegria de servi-lo! 
 

 Servimos ao Senhor com alegria – porque “na tua presença há plenitude de alegria, na tua 
destra, delícias perpetuamente” – Salmo 16:11. 

 Servimos ao Senhor com alegria – porque Ele nos fez e dele somos, somos o seu povo e 
rebanho do seu pastoreio! 

 Servimos ao Senhor com alegria – porque é uma honra, é um privilégio servir ao Senhor! 
 Servimos ao Senhor com alegria – porque temos gratidão em nosso coração! 

 

 É possível servir a Deus sem alegria? Veja Hebreus 13:17. Como evitar este tipo de serviço? 
 

4. Servimos a Deus com excelência 
 

Embora não esteja explícito no salmo, podemos inferir que, quem serve ao Deus Soberano e 
Onipotente, procurará servi-lo com excelência, refletindo o Espírito gracioso e excelente que em 
nós habita! O salmista conclama: “Sabei que o Senhor é Deus; foi ele quem nos fez, e dele somos” 
(v. 3). Por sermos criados por Deus à Sua imagem e semelhança, Ele espera dos seus servos um 
serviço digno, zeloso e excelente. Referindo-se a Jerusalém, o profeta Ezequiel proclama que 
“em boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos, e dar frutos, 
e ser excelente videira” – Ezequiel 17:8. Veja este outro exemplo: “Então, o mesmo Daniel se 
distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente; e o rei pensava 
em estabelecê-lo sobre todo o reino” – Daniel 6:3. 
 

 Como o “salmista” do Novo Testamento nos orienta acerca do nosso serviço? – Cl 3:17,23. 
 

Conclusão 
 

Servir a Deus com amor, com alegria e com excelência não é tarefa fácil. Aliás, Deus não disse 
que seria fácil. Somente na nossa força seria uma tarefa impossível. Mas, “Deus não nos tem 
dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação” – 2 Timóteo 1:7. Quando o 
Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, no dia de Pentecostes, Pedro disse que essa 
promessa era “para vós outros... para vossos filhos... e para quantos o Senhor, nosso Deus, 
chamar” – Atos 2:39. É a vida cheia do Espírito Santo de Deus que nos capacitará a servir a Deus 
desta maneira. São os dons e o fruto do Espírito que nos farão transbordar de amor, alegria e 
excelência para servir ao Senhor. 
 

E você pode ter certeza de uma coisa: quando você serve a Deus, com amor, com alegria e com 
excelência, este será o serviço mais recompensador da sua vida: “Porque Deus não é injusto para 
ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois 
servistes e ainda servis aos santos” – Hebreus 6:10. 


