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Tarefa na Cozinha é uma Coisa Boa 
 

Levei 5 anos trabalhando na cozinha para descobrir que não era uma condenação por fazer algo errado. 
Na verdade, descobri que é realmente uma oportunidade de servir aos outros! É uma oportunidade 
para se certificar de que cada copo está sem batom e que todos os utensílios estão limpos. É uma 
oportunidade de encher o açucareiro e fazer com que cada ida à cozinha para almoçar ou tomar uma 
xícara de algo quentinho seja uma experiência positiva para meus colegas de trabalho. 

Meus primeiros anos de serviço na cozinha foram preenchidos com muitos pensamentos negativos e 
muitas reclamações. É possível que eu realmente estivesse aperfeiçoando a linguagem de adoração do 
inferno! Lamento dizer... 

Aprendi que as tarefas na cozinha podem ensinar muito sobre os outros, mas, o que é mais importante, 
pode lhe ensinar muito sobre você mesmo, se você estiver aberto para aprender. 

Presumi que, como os pratos passaram pelo ciclo de lavagem, eles estavam limpos. No entanto, 
aprendi que essa é uma suposição falsa. Aprendi que um copo com batom, quando vai para a máquina 
de lavar louça, geralmente sai com uma leve marca de batom. E só porque alguém deixa um prato de 
molho, que depois passa por esse ciclo de limpeza, não significa que coisas ainda não ficarão grudadas 
no prato quando ele sair. Na verdade, se um utensílio está com algo espesso como manteiga de 
amendoim, isso pode ter um pouco para o lanche da tarde quando sair do ciclo de lavagem. 

Antes de trabalhar na cozinha, eu era responsável por supervisionar a limpeza de até 60 apartamentos 
e vários consultórios médicos. Por 20 anos eu limpei. Eu começava às 5 da manhã, colocava roupas de 
limpeza e saía para limpar os consultórios médicos antes de ir para o meu outro trabalho. Lembro-me 
de lavar os vasos sanitários e me perguntando quanto tempo eu teria para fazer esse trabalho? Você 
pode imaginar minha surpresa certa manhã, enquanto sussurrava e me perguntava, um novo 
pensamento surgiu em minha cabeça. "Quanto tempo? Até que você aprenda a ser uma serva.” 

Se você quer ser grande no Reino de Deus, você deve aprender a ser servo de todos... Não apenas para 
aqueles de quem você gosta... Todos. 

Em Marcos 10:42-45, Jesus disse: “Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes 
das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim 
entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo; e 
quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do homem 
veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos’”. 

Gal. 1:10 Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando 
agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de 
Cristo. 
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Fp 2: 5-7 Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não 
considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si mesmo, 
vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. 

Cl 3: 23-24 Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os 
homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que 
vocês estão servindo. 

 

Deus adora oferecer oportunidades para vermos se realmente aprendemos nossas lições. Acho que é 
isso que significava as tarefas na cozinha para mim, após 20 anos de limpeza. E com certeza, a lição 
continuou para que eu pudesse realmente aprender a ser serva de todos. Meu conselho para você, não 
seja mau aluno. Continue humilde. Seja amável.  

Aplicação Prática 

Atitude é tudo. Foque na possibilidade, não no problema. Evite choramingar e reclamar. Você não pode 
ter um dia ruim com uma atitude boa e não pode ter um dia bom com uma atitude ruim. Escolha 
sabiamente. 

1. Pense nas tarefas que você realiza dia após dia. Faça uma lista. 
 

2. Marque as tarefas que trazem alegria a cada dia. 
 

3. Circule aquelas que você não marcou como promotoras de alegria. 
 

4. Compare os dois conjuntos de tarefas e peça ao Espírito Santo que lhe mostre por que a alegria 
vem de umas, enquanto para outras tarefas não. Anote essas impressões. 
 

5. Para as tarefas que estão circuladas, peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a vê-las de uma 
maneira diferente, para ver o propósito delas e a lição que elas podem trazer. 
 

6. Se necessário, peça perdão pelo mal humor ou negatividade sobre algumas de suas tarefas e 
dê permissão ao Espírito Santo para lhe dar uma cutucada quando necessário, como um 
lembrete de que você verá essas tarefas anteriormente desagradáveis sob uma nova luz. 
 

7. Se o tempo permitir e estiver com disposição, compartilhe uma tarefa pela qual lutou e como 
o Espírito Santo está ajudando você a vê-la de um ponto de vista diferente.  
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