
Lição de Célula 18 a 23 de outubro

Um novo mandamento 

Estamos vivendo um tempo extraordinário em meio à campanha AMOR VISÍVEL. Deus tem agido intensamente e sobrenatural por meio 
dos atos de amor e serviço. 

Nosso encontro de hoje é crucial para o sucesso da nossa empreitada, pois temos duas ênfases muito importantes para trabalhar com 
a célula:

• Movimentar os atos de amor, através de testemunhos e desafios

• Organizar o Dia do Amigo da próxima semana

QUEBRA-GELO

Separe um tempo especial para as pessoas compartilharem as ações de amor e serviço. Se possível, peça para todos contarem breve-
mente o que conseguiram fazer até o momento e como é a reação das pessoas.

Veja se tem algum testemunho mais impactante e aproveite este tempo para desafiar alguns que possam estar menos envolvidos.

AMAR = SERVIR

No capítulo 13 do evangelho de João temos uma passagem bíblica chocante:

Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus; assim, 
levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. 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. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: “Senhor, vais 
lavar os meus pés? “ Respondeu Jesus: “Você não compreende agora o que estou lhe fazendo; mais tarde, porém, entenderá”. Disse Pedro: 
“Não; nunca lavarás os meus pés”. Jesus respondeu: “Se eu não os lavar, você não terá parte comigo”. Respondeu Simão Pedro: “Então, 
Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça! “ Respondeu Jesus: “Quem já se banhou precisa apenas 
lavar os pés; todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos”. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem 
todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: 
“Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam ‘Mestre’ e ‘Senhor’, e com razão, pois eu o sou. 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. 
Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele 
que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem”. João 13:3-17

Pergunta: Você já lavou os pés de alguém? Já lavaram os seus pés? Como foi a experiência?

Ninguém esperava que Jesus, sendo o Mestre e Senhor, lavasse os pés dos seus discípulos. Todos ficaram espantados, constrangidos e 
sem lugar. Ele nos orientou a fazer o mesmo. Os elementos dessa história tem muito a nos ensinar:

1. A Bacia

As estradas e ruas de Israel eram empoeiradas. As sandálias vazadas deixavam os pés das pessoas cheios de areia, sensação incômoda. 
Eles estavam se preparando para a ceia, mas nenhum servo havia sido designado para fazer o serviço. Todos assentados à mesa, em 
meio às almofadas e panos, com os pés sujos, não era uma situação muito higiênica e nem confortável.

Jesus identificou uma situação real. Algo que incomodava as pessoas e se apresentou como a solução. Não importava se a situação era 
humilhante, constrangedora ou sacrificial. Jesus percebeu um problema na vida das pessoas e, como servo, agiu para resolvê-lo.

A postura de Jesus é muito estratégica para que seus discípulos compreendam como acessar o coração das pessoas. A bacia nos ensina 
que, quando agimos como servos, somos usados por Deus para sanar problemas reais e cotidianos da vida daqueles que nos rodeiam.

Pergunta: Quais problemas e desafios as pessoas à sua volta tem enfrentado? Como você pode ser um servo com a bacia na mão, na 
vida delas?

2. A Toalha

Lemos aqui que Jesus usa uma toalha para se vestir. Isso representa algo muito mais profundo do que uma simples troca de roupa.  
A palavra toalha, neste contexto, vem do grego lention, que se trata da toalha com as quais os servos de vestiam para trabalhar.

A mensagem que Cristo passou aqui foi essencial para que essas pessoas entendessem o papel delas no Reino: servir. Estes homens, 
pouco tempo depois seriam aqueles que assumiriam o papel de líderes da igreja, aqueles que fariam grandes obras. Que terrível erro 
seria se eles se ensoberbecessem pela posição que ocupariam. Como líderes, precisavam entender que eram apenas servos, os mais 
baixos servos que eles poderiam ser.

Esse é o nosso papel como discípulos de Jesus: servir às pessoas. De todas as formas que pudermos, com tudo o que tivermos, devemos 
servi-las. Não somos os maiores, não somos melhores por estarmos na igreja, por conhecermos mais, por termos algum cargo. Somos 
os servos, os últimos.

Pergunta: Você é discípulo de Jesus? Você tem vestido a toalha de servo? Quais são seus maiores desafios pessoais para agir  
como servo?
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3. A Água

Primeiro, Pedro não queria deixar Jesus lavar seus pés. Depois ele empolgou e queria tomar banho completo. Nessa hora Jesus  
esclareceu que, quem já está limpo, só precisa lavar os pés. Observe:

• A água é a palavra de Deus: quem recebeu a mensagem de Cristo como a verdade, e depositou sua confiança na sua palavra, já 
está limpo dos seus pecados.

Pergunta: Você já foi limpo pela palavra? Tem convicção de que foi salvo e perdoado?

• Os pés sujos da caminhada: a caminhada diária vai empoeirando os pés, até mesmo dos cristãos, que muitas vezes vão sendo 
influenciados pelos valores da cultura à sua volta. A pessoa já foi limpa pela palavra de Cristo, mas precisa de tempos em tempos 
limpar novamente seus pés, para que seus passos não sejam contaminados pelo mundo.

Pergunta: Você tem lavado seus pés constantemente ou sua caminhada trouxe para sua casa sujeiras do mundo?

• Lavar os pés uns dos outros: o ambiente propício para limpar a sujeira do mundo que tenta contaminar nossos passos é entre 
discípulos. Jesus ensinou que um discípulo devia lavar o pé do outro. Isso pode ser feito por meio do discipulado quando assentamos 
para ajudar uns aos outros a deixar para fora os valores antibíblicos que pressionam nossa caminhada, tentando nos levar para longe 
da vontade de Deus.

Pergunta: Você está conectado com outros discípulos de Jesus, de forma que um está ajudando o outro a purificar os pés da sujeira do 
mundo?

AMAR X GOSTAR

Jesus foi muito enfático ao dizer:

“Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos sa-
berão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros”. João 13:34,35

Note que ele não deu uma dica ou sugestão. A palavra que ele usou foi MANDAMENTO! Se você é discípulo de Jesus, ele te ordena amar 
as outras pessoas. E não com um amor qualquer, mas um amor como o dele. Em nossa cultura confundimos o amor com um sentimento; 
confundimos amar com gostar.

• Gostar é quando entramos em uma relação que nos dará prazer e benefícios.

• Amar é quando nos sacrificamos por alguém, quando damos o melhor que temos para essa pessoa, mesmo que essa pessoa não 
possa nos dar nada em troca.

Se aprendermos a amar as pessoas de forma visível, o nome de Jesus será glorificado e todos irão perseverar com facilidade quem são 
os verdadeiros discípulos de Cristo.

Pergunta: Em suas relações, você tem buscado amar ou gostar?

DIA DO AMIGO

Chegou a hora de preparar o nosso dia do amigo! Temos orado pelas pessoas e feito atos de amor e serviço. Na próxima semana teremos 
uma célula especial em que vamos receber os nossos convidados, para quem temos demonstrado amor visível. Utilize a tabela abaixo 
como referência para organizar este encontro especial:

Item Detalhes Responsável Prazo

Jejum e oração
Organizar uma escala de jejum e oração pelo evento e 
pelos convidados

Convite
Definir o tema do evento e fazer uma arte para ser  
enviada às pessoas

Ambientação
Planejar um ambiente legal e uma decoração para as 
reuniões presenciais

Quebra-gelo
Preparar uma dinâmica criativa para que as pessoas  
se apresentem e interajam

Testemunho Testemunhar o que Cristo fez em sua vida

Louvor
Escolher uma ou duas músicas, preparar as letras e  
conduzir as pessoas em um momento de gratidão

Palavra e Apelo
Definir que vai conduzir a mensagem e o  
apelo evangelístico

Lembrancinha
Montar uma lembrancinha para  
entregar aos visitantes
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