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João 13 
 
Nesta Lição Estudará...  
Jesus Lava os Pés dos Seus Discípulos  
Jesus Aponta o Traidor 
O Novo Mandamento  
Pedro é Avisado 
 
JESUS LAVA OS PÉS DOS SEUS DISCÍPULOS: Leia João 13:1-20. 
     Durante a celebração da Páscoa, cordeiros eram sacrificados pelos 
pecados do povo. Então, no dia da Páscoa, Jesus, o “Cordeiro de Deus”, iria 
morrer pelos pecados do mundo. Mas, antes, Ele desejava dar uma lição aos 
Seus discípulos. Eles tinham estado a discutir a respeito de quem seria o 
maior no reino de Deus. Jesus queria mostrar-lhes que a verdadeira 
grandeza está em servir os outros. 
     Era costume, naquela época, um servo lavar os pés dos convidados. 
Também um amigo que desejasse honrar outro, poderia fazê-lo lavando-lhe 
os pés. Mas nenhum dos discípulos estava desejoso de fazer o serviço de 
um servo, e lavar os pés dos outros. Então Jesus lavou os pés deles. 
     Como ficaram envergonhados! Jesus, o Filho de Deus, estava a fazer o 
serviço para o qual eles se tinham julgado importantes demais para fazê-lo. 
Mas Jesus, o seu Mestre, estava a tomar o lugar de um escravo para que 
eles se sentissem mais confortáveis. Se quisermos seguir Jesus, precisamos 
de estar prontos a humilharmo-nos e fazermos qualquer coisa para ajudar os 
outros. Esta é a nossa maneira de “lavarmos os pés dos outros”. 
     Jesus ensinou uma outra lição: precisamos de deixar que Ele nos limpe 
diariamente das nossas faltas. Os discípulos, pouco antes de irem para o 
lugar onde celebrariam a Páscoa, tinham-se banhado, mas no caminho os 
seus pés ficaram sujos, pois as estradas eram de terra. 
     Ser salvo é como tomar um banho. Quando aceitamos Jesus como nosso 
Salvador, Ele tira de nós (lava) todos os nossos pecados; eles vão-se para 
sempre, são apagados e esquecidos. Mas, dia-a-dia, no nosso caminhar 
pelas estradas da vida, algumas vezes “sujamos os nossos pés”. Fazemos 
coisas que não deveríamos fazer. Não precisamos de ser salvos novamente, 
mas precisamos de levar as nossas faltas e falhas a Jesus, e deixar que Ele 
as lave. 
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Para Fazer 
 
1. O que é que Jesus fez para ensinar os discípulos que devem servir uns 
aos outros? 
a) Ele tomou o lugar de um servo, e lavou os pés deles. 
b) Ele falou de como tinha deixado o céu e Sen tinha tornado homem. 
c) Ele serviu a comida aos discípulos. 
 
2. Tem faltas das quais gostaria de se libertar? Fale com Jesus sobre elas. 
 
JESUS APONTA O TRAIDOR: Leia João 13:21-30. 
     Jesus sabia de que modo seria traído. Judas, um dos Seus discípulos, 
voltar-se-ia contra Ele. Um dos problemas de Judas era o seu amor pelo 
dinheiro. Ele era tesoureiro e roubava do fundo comum dos discípulos. 
Talvez isto parecesse ser uma falta pequena, mas um pecado sempre leva a 
outro pecado. Judas entregou Jesus aos Seus inimigos por trinta moedas de 
prata. Ele vendeu a sua própria alma, o seu lugar no reino de Cristo. 
 
“Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males...” (1 Timóteo 
6:10). 
 

Para Fazer 
 
3. Jesus esperava ser traído?  
a) Não, Ele não esperava. 
b) Sim, mas Ele não sabia quem O trairia. 
c) Sim, Ele sabia que Judas O trairia. 
 
4. Ore pelos seus amigos, para que nenhum deles venha a perder a sua 
alma, por amor ao dinheiro. 
 
NOVO MANDAMENTO : Leia João 13:31-35. 
     Novamente Jesus falou com os Seus discípulos sobre a Sua morte. Ele 
disse-lhes que iria para um lugar onde eles não poderiam ir. Eles teriam que 
ficar na terra, e viver de tal modo que todos os homens pudessem ver que 
havia algo diferente neles. Eles deviam amar-se uns aos outros, da mesma 
forma que Jesus os tinha amado. Ainda hoje este é um mandamento, uma 
ordem que devemos seguir diariamente. 
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Para Fazer 
 
5. Qual foi o novo mandamento que Jesus deu aos Seus discípulos? 
a) Eles deviam lavar os pés uns dos outros diariamente. 
b) Eles deviam amar-se uns aos outros. 
c) Eles não deviam roubar do fundo comum. 
 
PEDRO É AVISADO: Leia João 13:36-38. 
     Já sabe que Jesus era o Profeta que Deus tinha prometido. Deus revela 
aos profetas coisas que vão acontecer e então eles profetizam estes eventos, 
isto é, falam sobre eles antes que aconteçam. Já leu diversas das profecias 
de Jesus. Ele disse que seria “pendurado”, crucificado; que Judas O trairia; 
que Pedro iria negar que O conhecia. 
     Pedro pensava que era mais forte espiritualmente, que os outros 
discípulos. Mas Jesus sabia quão fraco ele era e estava a orar por ele. 
 

Para Fazer 
 
6. Jesus profetizou que Pedro  
a) seria o cabeça da Igreja.  
b) Lhe seria sempre fiel.  
c) iria negá-Lo três vezes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


