
 

  Semana de 24 à 30 de  

  Dezembro de 2018. 

 

Iniciaremos a nossa reunião de hoje lendo 

a palavra de Deus em João 13: 1-11.  

Observemos que o necessário hoje não é 

só fazer as coisas, nós temos que fazê-las bem 

feito! No texto bíblico que lemos Jesus vai nos 

ensinar como fazer as coisas bem feitas.  

Assim, em nossa reunião de hoje, vamos 

ter diversos questionamentos e por isso teremos 

uma reunião com muita participação.  

Lembrando que no texto temos três 

maneiras de fazer as coisas bem feitas e o fazer 

bem feito inclui tudo que fazemos: Em casa, no 

trabalho, nos estudos e principalmente quando 

fazemos as coisas para Deus.  

 

Primeira maneira- Fazer com AMOR!  
V.1 – “Ora, antes da Festa da Páscoa, 

sabendo Jesus que era chegada a sua hora de 

passar deste mundo para o Pai, tendo amado os 

seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim.” 

Pergunta: O que é o amor para você?  
O Texto nos ensina amar em três 

momentos:  

1º Nos momentos difíceis: (sabendo 

Jesus que era chegada a sua hora de passar 

deste mundo para o Pai) - Isso é PAIXAO! Que 

é padecer por amor.  

2º Amar os seus: (tendo amado os seus 

que estavam no mundo) - Isso é ENTREGA!  

3º Amar até o fim: (os amou até o fim) - 

Isso é PERSEVERANÇA!  

Pergunta: Então, que amor é esse?  

 

Segunda maneira - Fazer para servir!  
V.3 “Sabendo este que o Pai tudo confiara 

às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava 

para Deus,” V.4 “levantou-se da ceia, tirou a 

vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-

se com ela.” V.5 “Depois, deitou água na bacia e 

passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-

los com a toalha com que estava cingido.”  

Como podemos ser melhores?  
• Com responsabilidade: (O pai havia 

confiado tudo a Jesus) Jesus foi responsável? 

SIM ou NAO?  
 

 


• Com proatividade: (levantou-se da 

ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma 

toalha, cingiu-se com ela.)  

• Com humildade: (Depois, deitou água 

na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos 

e a enxugá-los com a toalha com que estava 

cingido.)  

Pergunta: Aqui em nosso GF, como 

podemos ser mais proativos? (alguém poderia 

dar ideias?)  

 

Terceira maneira - Fazer com pureza! 

(TER UMA VIDA LIMPA)  
V.6. “Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, 

e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a 

mim?” V.7. “Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço 

não o sabes agora; compreendê-lo-ás depois.” 

V.8. “Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. 

Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens 

parte comigo.” V.9. “Então, Pedro lhe pediu: 

Senhor, não somente os pés, mas também as mãos 

e a cabeça.” V.10. “Declarou-lhe Jesus: Quem já 

se banhou não necessita de lavar senão os pés; 

quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estais 

limpos, mas não todos.” V.11. “Pois ele sabia 

quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem 

todos estais limpos.” 

Perigos que Corremos:  
• Autossuficiência: (Aproximou-se, pois, 

de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me 

lavas os pés a mim?)  

• Ignorância: (Respondeu-lhe Jesus: O 

que eu faço não o sabes agora; compreendê-lo-

ás depois.)  

• Arrogância: (Disse-lhe Pedro: Nunca 

me lavarás os pés.)  

• Não ter parte com Jesus: (Respondeu-

lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte 

comigo.)  

 

CONCLUSÃO: Vamos fazer as coisas 

bem feitas? Aprendemos 3 maneiras de fazer 

bem as coisas! Vamos repetir juntos as três 

maneiras:  

1. Fazer com amor!; 2. Fazer para servir; 

3. Fazer com pureza.  

  

             
           

 
                 

Três maneiras de se fazer as coisas bem feitas! 

 

Versículo da semana: 
“Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, 

como para o Senhor, e não para os homens, 

sabendo que receberão do Senhor a recompensa 

da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão 

servindo.” Colossenses 3.23-24 


