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QUEBRA-GELO  

Você tem amigos?  

Compartilhe com o grupo os nomes dos seus melhores 

amigos e do que gostam de fazer juntos ou do que 

gostam de brincar.  

É muito bom ter amigos, não é mesmo!?  

Hoje, vamos falar sobre Jesus e os seus amigos. 

Versículo bíblico:  

“Porque até o Filho do Homem não veio para ser 

servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar 

muita gente.” (Marcos 10:45). 

 

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: AMIGOS DE DEUS. 

Texto bíblico: João 13:1-17.  

Jesus sabia que havia chegado a Sua hora de deixar 

este mundo e no pouco tempo que lhe restava ainda 

queria compartilhar algo muito importante com seus 

discípulos. Jesus tinha um amor especial por eles, os 

Seus discípulos (amigos) e queria que aprendessem 

com o seu exemplo. Então, amarrando uma toalha na 

cintura e tendo preparado uma bacia com água, Jesus 

começou a lavar os pés dos Seus discípulos. Você 

consegue entender o que Jesus estava ensinando aos 

seus discípulos com sua atitude? 

Na época de Jesus as pessoas usavam sandálias e as 

ruas eram empoeiradas, então quando ofereciam um 

jantar o dono da casa honrava os seus convidados 

mandando um servo, o mais humilde, lavar os pés 

deles. Você consegue imaginar? Jesus o filho de Deus, 

lavando os pés sujos dos discípulos? Embora fosse o 

líder deles e também Deus, Ele era humilde a ponto de 

servir os Seus discípulos lavando os seus pés 

empoeirados da rua. Pedro ficou perturbado com a 

ideia de Jesus, o seu Senhor, se rebaixar a servi-lo 

como um escravo qualquer. Jesus porém, insistiu 

mostrando a Pedro que assim teria comunhão com 

Ele. Até Judas, o discípulo que trairia Jesus teve seus 

pés lavados pelo Mestre.  

JESUS MOSTROU UM CORAÇÃO HUMILDE.  

Ter o coração humilde significa compreender e 

apreciar o valor das pessoas e respeitá-las. A pessoa 

humilde faz o que necessário para alguém que tenha 

necessidade. Ela não se preocupa em parecer 

importante ou em fazer os outros gostarem dela. O 

Senhor Jesus estava servindo aos Seus discípulos 

porque os amava. 

Com esse ato, Jesus estava mostrando o Seu amor e 

ensinando uma verdade. Você sabe o que Jesus estava 

tentando ensinar a eles? É isso mesmo. Se o Mestre e 

Senhor estava disposta a se humilhar e se fazer de 

servo lavando os pés dos discípulos, então os 

discípulos também deveriam estar prontos a agir como 

servos.  

DEUS QUER QUE VOCÊ SIRVA A OUTROS 

Se você é amigo de Deus, como os discípulos de Jesus, 

você também deve agir como Jesus ensinou. Deus 

quer que você sirva a outros de coração humilde. Às 

vezes é difícil servir a outros como Jesus, não é!? 

Queremos ser servidos, queremos que os outros 

façam as coisas para nós da maneira que nos agrade, e 

quando fazemos algo para os outros queremos ser 

recompensados e parabenizados. Jesus, porém 

mostrou através do seu exemplo que aquele que é o 

líder, ou reconhecido entre os homens como o mais 

importante serve de maneira humilde a todos.  

Se você quer agradar a Deus irá servir a outros de 

coração humilde, de boa vontade. Isso significa que 

você pode não ser notado ou receber agradecimento 

aqui na terra, mas Deus que vê todas as coisas ficará 

feliz com sua atitude e irá recompensá-lo um dia.  

DESAFIO 

Quando serve a outros de maneira humilde, você está 

seguindo o exemplo de Jesus e sendo obediente a Ele. 

Você pode pensar em alguém esta semana a quem 

possa servir de coração humilde?  

(Permita que as crianças citem pessoas e maneiras 

específicas de ajudar outros) 
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ATIVIDADE 

Façam um livro de cupons para levar para casa e dar 

aos pais ou a outra pessoa que as crianças escolheram. 

Prepare um bloquinho para cada criança como um 

livrinho, cada folha deverá conter alguma tarefa que a 

criança irá executar como forma de servir a outros. 

Exemplo de cupons: 

- Este cupom vale para recolher o lixo de dentro de 

casa. 

- Este cupom vale para ajudar o papai a lavar o carro. 

- Este cupom vale por uma noite de lavar a louça do 

jantar. 

Anime as crianças a preencherem os cupons com 

tarefas que ainda não são da sua responsabilidade e 

de que não gostam especificamente.  

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Tire uma foto do encontro para registrar esse 

momento e publique no seu Instagram. Lembre-se de 

marcar a gente: @minipibjc.  

A EBD MINI acontece aos domingos às 10h30 no 

Centro de Celebrações. Incentive os pais das crianças 

da sua célula a levarem seus filhos. É necessário fazer 

inscrição. 

O Culto da manhã é para toda família cultuar junto! 

Começa às 9h com um tempo especial em família e 

após a dedicação dos dízimos, as crianças de 2 e 3 anos 

participam da Musicalização Infantil, enquanto as 

crianças de 4 a 8 anos participam do CORO MINI. Fale 

com as famílias. É necessário fazer inscrição para 

participar do Coro e da Musicalização. 

Lembre-se de responder o relatório no app. 

 

Tenha uma semana abençoada! 
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Você consegue imaginar? Jesus o filho de Deus, lavando os pés sujos dos discípulos?  

Com esse ato, Jesus estava mostrando o Seu amor e ensinando uma verdade, devemos servir 

a outros de coração humilde. 
 

 

 

“Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido,  

mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente.”  

(Marcos 10.45) 


