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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): FICA A CRITÉRIO DE CADA LÍDER 

 

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 (20 minutos): João 12.1-8 

 

Para se entregar totalmente... 

 

1. CONVIDE Jesus para estar à mesa (verso 2). Marta e Maria chamaram Jesus quando estavam sofrendo, mas 

também o chamaram para celebrar, para jantar, para “passar um tempo”. Muitas pessoas só lembram de Jesus na 

hora da aflição e dor, mas eles convidaram Jesus para estar perto, em todos os momentos! Qual foi a última vez 

que você convidou Jesus para fazer parte da sua vida, das suas decisões, das suas refeições? Jesus está à sua 

espera, para entrar, cear, ter um tempo com você, e transformar por completo sua casa e sua vida (Ap. 3.20). 

 

2. DÊ sempre o seu MELHOR (verso 3a). Ela deu o que tinha de melhor para Jesus! Maria era grata pelo milagre 

que tinha recebido. Mas não só isso, ela amava a presença de Jesus, ela amava sentar aos seus pés e ouvir o que 

ele dizia e ensinava (Lucas 10.39). O que você tem dado? Qual é o seu melhor? Seu melhor pode ser um punhado 

de farinha e azeite, ou pode ser 5 pães e 2 peixes, mas quando entregamos para Jesus, Ele multiplica, potencializa, 

aceita e honra! 

 

3. Quebre todos os PROTOCOLOS (verso 3b). Apenas os servos que lavavam os pés dos convidados. E esta lição, 

que Maria já tinha aprendido, Jesus vai ensinar a seus discípulos capítulos à frente, quando ele mesmo lava os pés 

deles (João 13.4-5). Somos muito presos à religiosidade, a formatos, modelos e jeitos. Precisamos aprender a 

quebrar e mudar protocolos para gerar uma real entrega. 

 

4. Invada os AMBIENTES (verso 3c). Quando Maria unge os pés de Jesus, o cheiro não fica apenas naquele lugar, 

ele toma o ambiente. O cheiro da sua vida invade ambientes, toma lugares e alcança pessoas? Quando nos 

entregamos por completo, transformamos situações! 

 

5. Marque GERAÇÕES (Mateus 26.13). Pessoas são abençoadas e tocadas pela vida daqueles que se entregaram. 

Você só está aqui porque alguém se entregou antes e o evangelho do Reino chegou até você. Quando há uma 

entrega genuína, ela marca e toca gerações. Há um legado esperando para aqueles que se entregam ao Senhor. 

 

 Para Reflexão: Todo encontro com Jesus gera uma real entrega. Qual será a entrega da sua vida? Peça que 

o Espírito Santo te direcione sobre o que precisa ser entregue aos pés de Cristo. 

 Para Oração: Continue orando e pedindo a Deus que traga saúde física, emocional e espiritual para o 

tempo em que estamos vivendo. 

 Para Aplicação: Não tenha reservas ou preocupação com a religião, obedeça ao impulso do Espírito e 

permita-se ser usado e curado pelo Senhor. 

 Para Indicação: Livro “(DES) Qualificado” (Steven Furtick – Editora Inspire) – Adquira em nossa Bookstore. 

 Lembrete: Não se esqueça de falar na sua célula sobre os alimentos para Casa Social.  Eles são muito 

importantes para as famílias que estão necessitadas. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus. Não perca tempo: apresente Jesus 

Cristo para ele o mais breve possível. 

 

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

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


