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1. Encontro - Quebra-gelo: Se você fosse começar uma igreja nova, como seria essa igreja? 
2. Exaltação:  
3. Edificação:  

A VIDA DE SERVO – João 13.1-17 
1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria 

para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. 
2. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. 
3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando 

p/ Deus; 
4. assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. 
5. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha 

que estava em sua cintura. 
6. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: “Senhor, vais lavar os meus pés?” 
7. Respondeu Jesus: “Você não compreende agora o que estou fazendo a você; mais tarde, porém, entenderá”. 
8. Disse Pedro: “Não; nunca lavarás os meus pés!” Jesus respondeu: “Se eu não os lavar, você não terá parte comigo”. 
9. Respondeu Simão Pedro: “Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha 

cabeça!” 
10. Respondeu Jesus: “Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés; todo o seu corpo está limpo. Vocês estão 

limpos, mas nem todos”. 
11. Pois Ele sabia quem iria traí-LO e, por isso, disse que nem todos estavam limpos. 
12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: 

“Vocês entendem o que fiz a vocês? 
13. Vocês me chamam ‘Mestre’ e ‘Senhor’, e com razão, pois Eu o sou. 
14. Pois bem, se Eu, sendo Senhor e Mestre de voes, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos 

outros. 
15. Eu dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. 
16. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é 

maior do que aquele que o enviou. 
17. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem”. 
 

Perguntas de compreensão e aplicação: 
1. O servo precisa ter o coração disposto a amar.  

Leiam o texto bíblico a seguir – 2 Coríntios 4.15 “Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que 
está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a 
glória de Deus”. 
 

Comentário do texto 
Quando compreendemos que Deus é amor em Sua essência e nos alcançou cheio de misericórdia, 
enviando Seu Filho, que morreu por nós, passamos a enxergar a vida de uma forma diferente. Ele nos 
traz perdão quando não merecemos, nos busca mesmo quando não O buscamos, e nos acolhe ainda que 
não queiramos ser acolhidos. Isso é Graça! Por isso, a Graça nos traz uma nova maneira de ser e, como 
discípulos do Senhor, enxergamos as pessoas por uma perspectiva diferente.  
Pergunta:  

 Diante desse amor que recebemos de Deus e do nosso chamado, como podemos expressar às 
outras pessoas esse amor em atitudes? 

 

2. O servo precisa ter consciência do seu tempo e aproveitar bem as oportunidades 

 Em sua opinião, quando uma pessoa é surpreendida por gestos de compaixão num momento de 
sofrimento, ela se torna mais sensível? E qual deve ser o nosso papel nesses momentos? 

 

3. O servo precisa ter consciência de sua missão 

 O que nós podemos fazer para gerar uma mudança positiva no meio em que vivemos? Cite 
exemplos práticos que podem ser aplicados imediatamente 

 

4. O servo precisa ter consciência de que o foco da sua missão é pessoas 

 No texto bíblico que lemos acima de 2 Coríntios 4.15 diz “faça que transbordem as ações de graças”. 
O que significa isso e que resultado essas ações promovem? 
 

4. Evangelização 
Anote o nome das pesoas que você gostaria que fossem alcançados com a salvação 
 

5. Tempo de Oração – Investir tempo em oração é fundamental para a vida cristã.  


