
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade 
de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; 
www.google.com.br;www.youtube.com.br  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra 
da música escolhida em quantidade que dê   para distribuir para todos os membros da célula. Líder 
surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver 
outra auxiliar peça a ele para fazer. 

João 13:1-17 

• Aproximava-se o tempo da partida de Jesus.  
• No epilogo da sua vida, Jesus deixa para seus discípulos dois ensinos que são como o ápice de tudo que Ele 

disse e fez. 
• 1. Jesus resume a fé cristã no amor. 13:34-35. 
• 2. Jesus ensina que o serviço é a forma visível de expressar a fé cristã. 

 
• O episódio descrito faz parte do final da vida de Jesus. 

 
• Jesus sabia pelo menos três coisas:  
• Estava na ceia com os discípulos, e o que Ele fez foi tão estranho, a ponto de causar perplexidade nos discípulos. 
• Jesus perguntou: “Vocês entendem o que lhes fiz?” 12. 

 
• O que Jesus quis ensinar sobre serviço e nós devemos aprender com urgência? 

• John Wesley dizia:  
• Faça todo bem que puder, com todos os recursos de que dispuser de todas as formas que puder, 

sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. 
 

1. Servir a Jesus é uma das mais fortes maneiras de glorificar o Senhor. 13:13 
• Jesus é Senhor e Mestre. O serviço que realizarmos deve ser para Ele. 

• E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos; e era o número 
deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, 
que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de 
graças. Apoc. 5:11-12. 

• Dr Shedd (podcasts citado por Uedson Vieira em Haggai Brasil) interpreta este texto dizendo que Jesus é digno 
de receber riqueza- nosso dinheiro, sabedoria – nossa inteligência, força – nosso serviço. 

• E, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que 
recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Col. 3:23-24. 
 

2. Servir a Jesus independe de posição. 13:13-14 
• “Normalmente um servo realizava a tarefa mesquinha de lavar os pés de um convidado, mas, como não havia 

nenhum servo e nenhuma outra pessoa, Jesus assumiu a função e usou a ocasião para ensinar a lição de 
humildade e altruísmo”. Bíblia Plenitude. 

• O que Jesus fez, do ponto de vista social, estava muito abaixo da sua posição. No entanto, Ele nos ensina que 
servir é uma vocação que independe de posição. 

• Quem regula o seu serviço por conta da sua posição, não entendeu o que é ser cristão. 
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3. Servir a Jesus, servindo ao outro deve ser uma prioridade. 13:14 
Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés 
uns dos outros.  João 13:14 
 
• Era comum o viajante lavar os pés antes da refeição, e isto era tarefa dos escravos mais humilde. Os 

discípulos tinham chegado de Betânia. Seus pés estavam empoeirados. Ali não havia escravos para 
lavar os seus pés. 

• Jesus ensina o privilégio que temos de nos parecer com ele, na medida em que servimos uns aos 
outros.  

• Ali não havia escravo. O orgulho impedia que um lavasse os pés do outro. A humildade ensinada por 
Jesus apontava para a quebra da barreira do orgulho. 

Quem escolhe a quem servir, de fato não está servindo ao outro, mas sim a sua vontade 

4. Servir a Jesus é vocação natural do cristão. 13:16-17 
• Jesus disse: “Eu lhes dei o exemplo, para que vocês  façam como lhes fiz”. 
• É natural. É manifestação da conversão. É resultado da graça de Deus sobre nós. 
• Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por 

obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para 
fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2:8-
10. 

• Não servimos para ser salvos, mas somos salvos para servir. 
• Não somos salvos pelo serviço, mas somos salvos para o serviço. UVCP 

 
 

• Conclusão. 

• Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem usado?  
“Abraão era velho, Jacó inseguro, Lia era sem atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, 
Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problema familiar, Elias pensou 
em se matar, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era excêntrico para dizer 
o mínimo, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a mulher samaritana teve vários 
casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era 
tímido. Aí está uma boa variedade de desajustes, mas Deus usou cada um deles a seu serviço. Ele também usará 
você, se deixar de dar desculpas.”  
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è DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS 
è Líder, certifique-se de que todas as pessoas de sua célula estão sendo discipuladas.  
è Deixe os visitantes bem confortáveis. Distribua tarefas a todos os membros. Cada pessoa é muito importante 

e necessária. 

 


