
  

 

 
 

 24 – CHAMADOS PARA SERVIR E AMAR 
 

Quebra gelo: Compartilhe com o grupo como você se sente quando alguém lhe serve? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

• Ore agradecendo a Deus pelas incontáveis bênçãos desta semana. 

• Ore suplicando ao Senhor que ele fale aos nossos corações através de sua Palavra. 
 

 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) 
 

Salmo 9. 1 e 2 - “Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti 

quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo.” 
 

Tempo da Palavra e Oração (20 min) – “Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os 

pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam 

como lhes fiz.” - João 13:14,15 
 

No último domingo começamos a aprendermos mais sobre o Evangelho de João. Nenhum outro livro 

da Bíblia que busque mostrar aos seu leitores de maneira tão clara quem é Jesus. No final de seu livro ele 

mostra o seu propósito de forma explicita: “Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o 

Cristo, o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome.” - João 20:31 - Nenhum outro discípulo amou 

mais a Jesus do que João. Ele tinha tanta proximidade com Jesus ao mostrar que ele foi o único a narrar alguns 

fatos de maneira tão detalhada – Ex. última ceia. Era um evangelista – Fez questão de narrar os dois maiores 

encontros evangelísticos de Jesus: Nicodemos (cap. 3) e mulher Samaritana (cap.4). 

João selecionou cuidadosamente as palavras, ações e eventos na vida de Jesus que decidiu narrar, o 

apresentando como Salvado do Mundo. Sua narrativa, se concentra na vida de Jesus na cidade santa, em 

Jerusalém. Este evangelho foi escrito entre 85 – 90 d.C. Tudo indica que o texto foi escrito depois da destruição 

do templo de Jerusalém em 70 d.C e antes de João ser exilado na Ilha de Pátmos. Mais de 90% do evangelho 

de João é singular. 

Em João 13 aprendemos sobre o serviço. Jesus lava os pés dos seus discípulos. E ao terminar esta ação ele 

nos diz: “Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar 

os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz.” - João 13:14,15 - Com 

esta ação de Jesus aprendemos: SERVIR – Esse é o nosso chamado, SERVIR – É fazer o que precisa ser 

feito e por fim, SERVIR - É estar disposto a lavar os pés de Judas. Amar quem lhe é contrário. 

Perguntas para Reflexão: 
 

01 – Comente com seu Pequeno Grupo quais foram as principais lições aprendidas com o texto de João 13. 1 

-15 – Jesus lavando aos pés dos discípulos. Ao ouvir este texto o que vem ao seu coração? Comente com o 

pequeno grupo. 
 

02 – Como você se sentiria com alguém muito importante lavando os seus pés. Compartilhe com o seu grupo. 
 

03 – Ao seu ver, porque temos tanta dificuldades de nos relacionarmos com quem pensa diferente de nós? 

Compartilhe com seu pequeno grupo. 
 

04 – Neste momento, pense em alguém que você precisa amar até o fim. Como você pensa sobre isso, 

compartilhe com seu grupo. 
 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros (20 min) (momento de Oração em Duplas) 
 

• Compartilhe com sua dupla de Oração o nome de pelo menos uma pessoa que você gostaria de convidar para 

participar do PGM na próxima semana? __________________________________ 
 

• Ore ao Senhor pedindo que o nosso PGM venha crescer em sabedoria e conhecimento de Deus. 

 

Tempo da Igreja (5 min):  Domingo, você é nosso convidado a Celebrar ao Senhor Jesus conosco no Hotel 

Imperial Plaza Hotel em Samambaia. Horário a definir. 


