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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Que coisas práticas posso fazer para servir aos outros? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Bíblico – João 13.1-20 

 

O serviço autêntico é aceso pela necessidade imediata, não pela conveniência da energia, agenda, ou, sobretudo, normas 

sociais e expectativas. Na noite em que foi traído, Jesus disse e fez muitas coisas. Ele se concentrou na mensagem e na 

tarefa. Estava prestes a mostrar aos discípulos quanto ele os amava ao morrer por eles. Antes disso, porém, ele 

demonstraria quanto ele os amava de uma forma prática, simples e profunda. 

 

Perguntas para Exploração do Texto: 

1. Em sua opinião, como era o clima dessa refeição? 

2. Que tipos de sentimentos Jesus tinha por seus discípulos? 

3. De que modo Jesus mostrou seu amor por seus amigos? 

4. Qual foi a reação imediata de Simão Pedro ao ser servido por Jesus? 

5. Por que era difícil para Simão Pedro aceitar o serviço de Jesus? 

 

Na época de Jesus, lavar os pés era uma tarefa reservada não apenas aos servos, mas para o menor dos servos. Cabia ao 

servo no ponto mais baixo da hierarquia ajoelhar-se com a toalha e a bacia. Nesse caso, quem estava com a toalha e a 

bacia era o Rei do universo. Jesus queria que seus discípulos soubessem o quanto ele os amava. 

 

Perguntas de Reação: 

1. Em sua opinião, que impacto de longo prazo as ações de Jesus tiveram sobre os discípulos? 

2. Quando foi que o serviço humilde de um irmão de fé inspirou você? 

3. Quais são algumas das recompensas de servir os outros? 

4. Por que é importante para os cristãos ter comunhão uns com os outros? 

5. De que modo ver pessoas servindo com humildade na igreja afeta você? 

6. Quando foi que você achou difícil aceitar ajuda de um irmão de fé? Por quê? 

 

Lições de Vida: 

E se servirmos e ninguém perceber? E se ajudarmos e ninguém parecer se importar? E se nos oferecermos para servir e 

formos rejeitados? Seja bem-vindo ao mundo do serviço autêntico. Jesus nunca predisse como os servidos reagiriam; ele 

simplesmente pôs suas ações diante de nós como exemplo. Oremos por atenção às oportunidades e por sabedoria para 

reagir como Jesus reagiria. Enquanto isso, aprendamos a expressar gratidão a Jesus por seu imensurável ato de serviço 

de ir até a cruz por nós. 

 

Passagens bíblicas sobre serviço: Mt 20.25-28 | Ef 6.7 | Gl 5.13 | Fp 2.7 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ser impactado pelo seu serviço autêntico.. Fale de Jesus para ela e 

seja um canal usado por Deus para essa restauração. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: Por favor, incentivem suas células a participarem dos seguintes eventos da 

sua igreja: 1) Todas as Terças – Jornada Vida no Altar (07:00) | 2) Dia 30/05 – Rede de Mulheres (19:30) | 3) Dia 31/05 – 

Projeto EXISTE AMOR (manhã) | Prepare sua célula para multiplicação. 


