A série envolver os jovens

GUIA DE
DISCUSSÃO
DO VIDEO

INTRODUÇÃO
O chamado da igreja e do ministério jovem é levar intencionalmente os jovens crentes do
evangelismo ao discipulado para desenvolvê-los como líderes. Na Juventude Nazarena
Internacional, essas três práticas foram afirmadas como nossas principais estratégias
por muitos anos. Também conhecida como Seja Faça Vá, estamos reimaginando como o
ministério joven pode ser quando os jovens estão ativamente envolvidos no evangelismo
(SEJA), no discipulado (FAÇA) e no desenvolvimento da liderança (VÁ). Todos os recursos
Seja Faça Vá são criados para ajudar os jovens a refletir e incorporar as práticas de
evangelismo, discipulado e desenvolvimento de liderança.
Através dos vídeos "SEJA: A Chama", "FAÇA: As Pegadas" e "VÁ: A Bacia e a Toalha",
e os guias de discussão que acompanham, conectamos as principais estratégias
de evangelismo, discipulado e desenvolvimento de liderança aos seus ícones
correspondentes. Há muito para desenrolar na imagem do evangelismo como uma
chama, o discipulado como um par de pegadas e o desenvolvimento da liderança como
uma bacia e uma toalha. Esses vídeos e guias de discussão devem ser um ponto de
partida para uma conversa contínua dentro do ministério da juventude.
Enquanto você se prepara para o tempo que estarão juntos, sinta-se à vontade para
modificar esses guias de discussão e use-os como quiser! Na seção "Conexão da Lição",
fornecemos alguns antecedentes bíblicos básicos e comentários. Isso pode ser usado
como um ponto de partida para um sermão mais desenvolvido ou apenas como uma
informação útil enquanto você se prepara para um período de discussão. As "Perguntas
de Discussão" devem ser instruções de conversação em sua configuração de grupo
grande ou em grupos menores. Finalmente, a "Atividade Opcional" é uma maneira
prática de fornecer uma lição objetiva ou ilustração criativa à medida que você conclui
seu tempo de ensino e discussão. Estas atividades podem exigir mais preparação ou
materiais adicionais.
A nossa esperanç a é que ao usar esses guias de discussão e outros recursos do SEJA
FAÇ A VÁ, essas ferramentas irão ajudá-lo a alcanç ar os jovens para Cristo, discípulálos para se tornarem mais como Jesus e capacitá-los para o serviç o através da igreja.
Juventude Nazarena Internacional
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Foco das Escrituras
Atos 17:16-34
"De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os
tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez
isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não
esteja longe de cada um de nós. ‘Pois nele vivemos, nos movemos e existimos.’" (Atos 17: 2628a, NIV)

Conexão da Lição
Nesta passagem, Paulo está falando com os líderes e filósofos de Atenas. Ele estava falando
sobre o Deus Verdadeiro e Único que criou o universo e enviou seu Filho à terra. Mas antes
que Paulo pudesse evangeliza-los, ele tomou algum tempo para estar naquela cidade. Ele
conheceu sua cultura e seus costumes antes de falar com eles sobre Jesus. Porque Paulo fez
um esforço para estar entre eles, sua mensagem sobre Cristo era mais poderosa, e algumas
pessoas se tornaram crentes após o sua pregação (Atos 17:34).
Esta mesma ideia poderia ser aplicada as nossas vidas: antes de tentar compartilhar o
Evangelho com os outros, nós deveríamos primeiramente ser parte da vida deles. Nós
podemos ser a luz de Cristo para eles ao ouvir suas historias, ao nos importarmos com suas
dificuldades, e simplesmente passando tempo com eles.
São Francisco de Assis é muitas vezes creditado como a pessoa que disse: "Compartilhe
o evangelho em todos os momentos e, se necessário, use palavras". Ao estar em um
relacionamento com Deus e estar em um relacionamento com outros que ainda não
conhecem Cristo, estamos vivendo este mandato e espalhando o amor de Cristo, mesmo sem
dizer uma palavra.
Paulo também reconheceu que Deus não está longe de nenhum de nós, e que é em e através
de Deus, que nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Como cristãos, acreditamos que
todo ser humano é criado à imagem de Deus e tem uma faísca de Deus vivendo dentro deles.
Quando nos tornamos crentes, nós cuidamos daquela faísca de Deus e assopramos a chama
que se torna uma luz brilhante e forte para Cristo. Ao fazer isto, nos tornamos em quem Deus
nos criou para ser desde o inicio. Quando evangelizamos, estamos convidando os outros
também a ser quem Deus os criou para ser, e abraçar aquela faísca de luz que vivia em seus
próprios corações. É por isso que "SER" é o primeiro passo na vida de um seguidor de Cristo —
antes de fazer qualquer outra coisa, devemos ser um com Cristo, unidos a Deus.
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Questões para discussão (dividir em pequenos grupos, se preferir):
•

•
•
•

•
•
•

Quando criança, você pode ter cantado a música "This Little Light of Mine" (Esta
Minha Luzinha em português) na igreja ou na escola dominical. (Caso você não
conheça a música, as letras estão incluídas abaixo.) De que maneira a música
dessas crianças é semelhante às palavras no video que você acabou de ver ("SEJA:
Chama")? Como "deixar sua luz brilhar" se relaciona com o evangelismo?
No vídeo, o locutor diz que nosso trabalho é ser a luz de Deus nos lugares escuros do
mundo. Quais são os lugares escuros - os lugares externos e os lugares ignorados no seu mundo?
Muitas vezes no evangelismo, queremos seguir adiante com nosso próprio tempo
e nossas próprias agendas. Por que você acha que normalmente isso acontece? Por
que é importante esperar em Deus ao praticar o evangelismo?
O vídeo usa a frase "Seja um autêntico seguidor de Jesus". O que você acha que
significa ser um seguidor autêntico de Jesus? Dê alguns exemplos do que isso
parece (e não parece). Como ser um seguidor inautêntico de Jesus prejudica nossos
esforços de evangelismo?
Quando é difícil praticar ser uma luz para Cristo no mundo?
Como saber que cada pessoa é criada à imagem de Deus impacta sua perspectiva
sobre o evangelismo?
Como Nazarenos, acreditamos em um conceito chamado "graça preveniente".
Esta é a crença de que o Espírito Santo está constantemente trabalhando na vida
das pessoas, mesmo antes de lhes falar uma palavra em nossos esforços de ser
uma testemunha de Cristo. Na graça preveniente, Deus está indo adiante de nós
antes mesmo de fazermos o bom e arduo trabalho do evangelismo. Como você se
sente sobre o evangelismo sabendo que a graça preveniente de Deus está sempre
trabalhando? Como o Espírito Santo nos capacita à medida que evangelizamos os
outros?

Atividade Opcional: Velas em uma sala escura
Sua igreja pode fazer um culto à luz de velas ao redor de Natal como um lembrete de que
Cristo entrou na escuridão para ser a Luz para o mundo. Da mesma forma, use esta atividade
para lembrar seu grupo que nós agora somos chamados a ser as luzes de Deus em um mundo
sombrio.
Preparação: antes que o grupo se encontre, coloque documentos ou cobertores nas janelas
para impedir que qualquer luz entre na sala (se houver a luz do dia quando vocês se reunirem).
Posicione uma vela pilar perto da frente da sala para ser usada como a vela de Cristo. Reúna
pequenas velas para que cada participante tenha uma. (Você pode querer colocar as velas em
pratos de papel ou outros suportes para garantir que a cera não pingue nas mãos ou no chão).
Certifique-se de que você tenha fósforos ou um isqueiro que funcione!
Após o tempo de discussão, junte o grupo novamente. Desligue todas as luzes da sala,
tornando-a o mais escura possível. Permita que a escuridão penetre a sala por alguns minutos.
Diga: "Muitas vezes, nosso mundo se sente como um lugar muito escuro e solitário. Somos
constantemente confrontados com dor, medo, destruição, violência e vazio. Podemos até
mesmo nos perguntar onde Deus está em toda essa escuridão.
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"Mas acreditamos que Jesus entrou neste mundo sombrio e solitário para ser uma luz que nos
leva à vida. Como diz em João 1: "Nele estava a vida, e a vida era a luz de toda a humanidade. A
luz brilha na escuridão, e a escuridão não a superou "(João 1: 4-5, NVI)".
Neste ponto, acenda a vela de Cristo perto da frente da sala.
Diga: "Apenas uma pequena luz em um quarto escuro pode ter muito poder. Logo a escuridão
parece estar desaparecendo e retrocedendo. Mas imagine o que poderia acontecer se mais
velas fossem acesas!
"Cristo é a verdadeira luz que dá luz a todos (João 1: 9), e uma das maneiras como ele faz isso
é enviando-nos para ser luzes em nossas próprias partes do mundo. Como o próprio Cristo
disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem seguir-me nunca entrará na escuridão, mas terá a luz
da vida "(João 8:12, NVI). Porque estamos em Cristo, somos verdadeiros para essa promessa
de 1 Tessalonicenses 5: 5 (NVI): "Todos vocês são filhos da luz e dos filhos do dia. Nós não
pertencemos à noite nem à escuridão. Cada um de nós tem a luz de Cristo vivendo dentro de
nós".
Agora, acenda uma das velas dos participantes, enquanto diz: "Você é um filho da luz". Faça
com que, por sua vez, eles acendam as velas uns dos outros enquanto repetem a frase: "Você é
um filho da luz".
Uma vez que as velas de todos estejam acesas, diga: "Se vivemos a luz de Cristo que está
dentro de cada um de nós, a escuridão é menos assustadora e intimidante. Juntos, podemos
ser uma força poderosa para Cristo, simplesmente por ser um com Ele e viver sua luz no
mundo ".
*Tire fotos da cerimônia de lavagem-de-pés e compartilhe usando o hashtag #bedogo.
Feche seu tempo juntos cantando a música, "Minha Pequena Luz":
Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar
Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar
Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar
Deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar
Deixar brilhar!
Por onde quer que eu vá, eu vou deixar brilhar
Por onde quer que eu vá, eu vou deixar brilhar
Por onde quer que eu vá, eu vou deixar brilhar
Deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar
Deixar brilhar!
Lá fora, no escuro, eu vou deixar brilhar
Lá fora, no escuro, eu vou deixar brilhar
Lá fora, no escuro, eu vou deixar brilhar
Deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar
Deixar brilhar!
(letras de https://genius.com/Traditional-folk-this-little-light-of-mine-lyrics)
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Foco das Escrituras
Então Jesus disse aos seus discípulos: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me". (Mateus 16:24, NVI)
Siga meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. (1 Coríntios 11: 1, NVI)
Para isso você foi chamado, porque Cristo sofreu por você, deixando-lhe um exemplo, que
você deve seguir Seus passos. (1 Pedro 2:21, NVI)

Conexão da Lição
Você acha difícil ser um seguidor? Andar nas pegadas de outra pessoa nem sempre é a coisa
mais divertida de fazer. Somos tentados a forjar nossos próprios caminhos, esculpir nossas
próprias trilhas e deixar nossas próprias pegadas. Mas a vida de um discípulo é aquela que
acompanha de perto o caminho que lhes foi apresentado; os discípulos caminham nas
pegadas de seu Mestre.
Jesus nunca prometeu que ser seu discípulo seria fácil. Na verdade, ele disse o completo
oposto: ele chamou seus discípulos para negarem-se a si mesmos, pegar suas cruzes e seguir
seus passos—o que finalmente levou à morte em uma cruz. Do mesmo modo, os primeiros
apóstolos sabiam o que significava sofrer por ser um seguidor de Jesus. Tanto Pedro quanto
Paulo (juntamente com muitos outros dos primeiros crentes ) foram mortos por sua fé em
Cristo. Eles seguiram os passos de Jesus ... até suas próprias mortes.
No discipulado, estamos nos comprometendo a fazer as coisas que Jesus fez. Por isso, o
discipulado é muitas vezes tedioso, bagunçado e doloroso. É tedioso, porque o verdadeiro
discipulado significa que estamos comprometidos a longo prazo: o processo do dia a dia,
passo a passo de seguir a Jesus. Às vezes, queremos correr à frente e fazer o nosso próprio
caminho. Às vezes, é difícil continuar. Mas ao nos rendermos diariamente a Cristo—nos
comprometendo a cada dia fazer nossas vidas modeladas em Cristo—nós damos outro passo
em direção a ele.
O discipulado é bagunçado porque tem que envolver outras pessoas. Muitas vezes, parece que
o cristianismo seria muito mais fácil se não fosse por todos esses outros cristãos. Mas nos
tornamos mais plenamente discípulos de Cristo quando nos envolvemos com a comunidade
dos crentes. Fazer parte desta comunidade é difícil porque as pessoas são quebradas e
complicadas—incluindo nós mesmos! Relacionamentos com os outros requerem tempo e
paciência. Mas ao praticar comunidade com outros discípulos, aprendemos a depender uns
dos outros. Em comunidade, podemos guiar um ao outro de volta à estrada que leva a Cristo.
Às vezes, o discipulado é doloroso. Através do nosso discipulado, podemos estar unidos
com Cristo na sua morte. Mas há esperança: também estaremos unidos com Cristo na
sua ressurreição. A morte e o sofrimento não têm a palavra final; Cristo ganhou a vitória
final. O caminho do discipulado não é um caminho vazio que não leva a lugar nenhum. Se
perseverarmos em seguir Jesus, nos uniremos na alegria de Cristo e na vida eterna—tanto aqui
e agora, e na vida por vir.
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Questões para Discussão (dividir em pequenos grupos, se preferir):
•
•
•
•
•
•
•
•

Na vida, quem parece receber mais elogios: os líderes ou os seguidores? Como é que
ser um seguidor de Cristo abala essa perspectiva?
Através do discipulado, somos chamados a "fazer" as coisas que Jesus fez enquanto
ele estava aqui na Terra. O que essas coisas incluem? (Veja Lucas 4: 14-21 se você
precisar de uma dica!)
Você acha que o cristianismo é mais sobre o que você acredita ou mais sobre o que
você faz? Explique sua resposta.
Como discípulos de Cristo, o que é "fazer a vida juntos"? Dê alguns exemplos práticos
do que significa estar em uma comunidade de crentes.
Existe um proverbio popular africano que diz: "Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se
você quer ir longe, vá junto". Como esse ditado se relaciona com o discipulado?
De que maneira seguir a Jesus seria mais fácil se apenas o fizéssemos sozinhos? De
que maneiras seria mais difícil, ou mesmo impossível, seguir a Cristo por si mesmo?
Ao longo do vídeo, ouvimos que este tema do discipulado é difícil e leva tempo. De
que maneira isso tem sido verdade em sua vida?
Discipulado é um empreendimento ao longo da vida. De que maneira você se
aproximou de Cristo seguindo a ele? Como você imagina se aproximando de Deus no
futuro? Como o discipulado pode chegar a esse lugar?

Atividade Opcional: Siga o Líder
Você pode optar por jogar este jogo no início do seu tempo juntos como uma atividade de quebra-gelo.
Reúna o seu grupo para ficar em um círculo voltado para dentro. (Este jogo funciona melhor
se o seu grupo tiver pelo menos 8 pessoas jogando.) Escolha alguém para ser quem deve
adivinhar. Envie-o para fora da sala. Escolha alguém para ser o Líder. O Líder será o que define
os movimentos que todos os outros terão de seguir e imitar. Traga o adivinhador de volta para
a sala e coloque-o no centro do círculo.
Quando a rodada começa, todos começam a balançar os braços para cima e para baixo. Depois
de alguns segundos, o Líder começará a fazer outro movimento, e todos os outros no círculo
imitarão as ações do Líder, sem deixar claro quem é o Líder. O Líder pode escolher uma ação
como: coçar a cabeça, pular para cima e para baixo, dar um chute, fazer um movimento de
dança, acenar com a mão, fazer movimentos apontando, bater na barriga ou o que quer que
seja. Uma vez que todos estejam fazendo o mesmo movimento, o Líder mudará sua ação para
algo novo. Continue esse esquema até que o adivinhador identifique corretamente o Líder.
(a descrição completa do jogo pode ser encontrada (em inglês) no http://www.group-games.
com/action-games/follow-the-leader.html)
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Jogue algumas rodadas do jogo, mas permita tempo para discutir as seguintes questões:
Pergunte aos Adivinhadores:
• Era fácil ou difícil descobrir quem era o Líder? Por quê?
• Que tipo de pistas você teve ao determinar quem era o Líder?
Pergunte aos Líderes:
• Você gostou de ter que escolher os próximos movimentos para o grupo seguir?
• Que tipo de pressões você enfrentou sendo o Líder?
Pergunte a todos:
• Qual papel foi o mais divertido, ser o Líder, ser um seguidor ou ser o Adivinhador?
Qual foi o mais difícil?
• Por que era importante seguir as ações do líder com a maior rapidez e atenção
possível? O que aconteceria se você não seguisse as ações do líder corretamente?
• Em sua própria vida, seguir é algo que é fácil ou natural? Por que ou por que não?
• Seguir a Jesus seria fácil se todos os outros também o fizessem? Como podemos
criar uma comunidade de discipulado onde todos trabalhamos juntos para seguir
Jesus?
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Foco das Escrituras
Mateus 10
Marcos 6: 6-13
"Ao prosseguir, proclame esta mensagem: "É chegado o reino dos céus". Curai os doentes,
ressuscitai os mortos, limpai os que têm lepra e expulsai os demônios. de graça recebestes, de
graça dai. " (Mateus 10: 7-8, NIV)

Conexão da Lição
Nesta passagem, Jesus envia seus doze discípulos para as cidades de Israel para que
pudessem pregar a mensagem de arrependimento, curar os doentes e expulsar os demônios.
Neste ponto em sua jornada, os discípulos podem ter se sentido despreparados ou pouco
equipados para fazer este trabalho tão importante. Afinal, eles provavelmente seguiram Jesus
apenas por alguns meses! Antes disso, eram apenas pescadores humildes, cobradores de
impostos e outros trabalhadores.
Além do mais, Jesus não pinta exatamente a melhor imagem do que eles poderiam esperar
experimentar. Ele lhes disse que não levassem nada para a viagem - sem dinheiro, sem
comida, nem mesmo roupas extras (Marcos 6: 8-9). Ele avisou que eles poderiam ser presos,
julgados nos conselhos locais, e chicoteados nas sinagogas (Mateus 10:17). Ele garantiu que
eles seriam rejeitados por aqueles que encontrariam. Mas ainda assim, Jesus disse a eles, vá.
Jesus ainda está dizendo aos discípulos hoje para ir ao mundo para pregar as boas novas e
trazer cura para os doentes. Podemos nos sentir como os primeiros discípulos se sentiram:
assustados, despreparados, inseguros do que esperar. Podemos pedir a Jesus para enviar
outra pessoa ou esperar até que tenhamos mais idade!
Mas Jesus não envia seus discípulos sozinhos. Primeiro, eles tinham uns aos outros. Os doze
discípulos foram instruídos a viajar em pares, "dois a dois" (Marcos 6: 7). Quando vamos às
ruas em nome de Jesus, nós temos a comunidade dos discipulos nos apoiando. Em segundo
lugar, Jesus assegurou-lhes que o Espírito de Deus estaria perto deles e guiaria suas palavras
(Mateus 10:20). Quando nós vamos, nós também temos o poder do Espírito Santo nos
capacitando a dizer as coisas certas à medida que falamos em nome de Deus. Finalmente, à
medida que vamos, devemos seguir o exemplo de Cristo, que modelou a liderança da melhor
maneira tomando a posição humilde de um servo (Filipenses 2: 7) e lavando os pés de seus
discípulos (João 13: 3-5).
Não espere para ir quando você seja mais velho ou tenha mais experiência ou educação. Como
Jesus disse a seus discípulos: "A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos" (Mateus
9:37). Deus está pedindo para você ir agora, exatamente onde você está!

9

desenvolvimento de liderança
vá: a bacia e a toalha | Guía de Discusión del Video

Questões para Discussão (dividir em pequenos grupos, se preferir):
•
•
•
•
•
•
•
•

O video fala sobre a lavar os pés dos outros como um dos papéis mais sujos e
encardidos que normalmente era reservado para o servo mais baixo. Quais são
alguns dos papéis ou empregos hoje que parecem ser a posição menos desejável?
Imagine que você fosse um dos discípulos, esperando que um servo venha e lave
seus pés. Então, Jesus mesmo avança e faz essa tarefa humilde! Como é que isso o
faria sentir? Que tipo de emoções você experimentaria?
Como é que ser o líder significa ser o menor e um servo?
De que maneira você se sentiu despreparado ou mal equipado para ser um líder?
Como seu papel atual pode prepará-lo para as tarefas futuras? Como você pode ser
líder mesmo agora?
O que mais te assusta em sair pelo seu mundo como representante de Cristo? O que
mais lhe empolga sobre isso?
A última linha do video diz: "O desenvolvimento de liderança acontece à medida que
nós vamos". Você concorda ou discorda desta afirmação? Explique seu raciocínio.
Parte de ser um líder é ajudandar a desenvolver outros líderes. Quem é a pessoa em
sua vida agora que você pode investir e desenvolve-la como um líder para Cristo?

Atividade Opcional: Lavando os Pés dos Outros
Talvez a sua igreja possa ter um serviço de lavar os pés na Quinta-feira do Monte, na quintafeira antes da Páscoa. Mesmo que não seja Quinta-feira do Monte, use a seguinte atividade
como uma maneira de lembrar ao grupo que devemos ser humildes líderes servos na imagem
de Cristo.
Ao longo da história da igreja, muitos cristãos participaram da prática de lavar os pés uns aos
outros. Esta tradição nasceu nos tempos antigos quando usavam sandálias ao caminhar em
estradas empoeiradas e sujas, isso exigia que os viajantes e os hóspedes tivessem seus pés
lavados antes de entrar em uma casa ou sentarem-se para o jantar. Normalmente, esta tarefa
era relegada ao servo mais baixo da casa. Jesus, no entanto, modelou a verdadeira liderança
como servo quando ele tomou essa tarefa sobre si mesmo e lavou os pés de seus discípulos na
Última Ceia. Através de uma cerimônia de lavar os pés, promulgamos um lembrete físico desta
chamada para servir uns aos outros. Além disso, como Cristo, não somos apenas chamados a
participar desse ato singular de servidão, mas devemos seguir o exemplo humilde de toda a
Sua vida.
Prep: antes que o grupo se encontre, configure várias estações de lavagem de pé (dependendo
do tamanho de seu grupo). Cada estação deve ter uma cadeira, uma jarra ou duas de água
limpa, uma tigela ou bacia grande e toalhas para secar. Você também pode colocar uma
grande toalha ou lona de plástico para segurar a água que espirrar. Certifique-se de ter água e
toalhas secas suficientes para todo o grupo. Você também pode querer atribuir alguns líderes
para ajudar a esvaziar a água suja e reabastecer os jarros vazios de água.
Observação: Em algumas culturas, seria mais adequado que as mulheres apenas lavassem os pés de
outras mulheres e os homens apenas lavassem os pés dos outros homens. Você pode até escolher ter
salas separadas para mulheres e homens. Faça o que quiser mais confortável para o seu contexto.
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Após o tempo de discussão, junte o grupo novamente. Explique a história e o significado
das cerimônias de lavagem dos pés ao longo da história da igreja. Você pode querer lidar o
constrangimento que alguns participantes podem ter ao remover suas meias e sapatos e ter
seus pés tocados por outra pessoa. Mesmo que possa sentir-se estranho no início, isso pode
ser um momento significativo de conexão na comunidade. Convide todos a participar, mas
certifique-se de permitir que os alunos se abstenham de participar se preferirem. Incentive os
participantes a tratarem desta momento com reverência sagrada criando uma atmosfera de
oração.
Leia em voz alta John 13: 1-16 como uma introdução ao seu próprio tempo de lavagem de pés.
Depois, diga: "Vamos lavar os pés uns dos outros como Jesus nos chamou a fazer".
Convide os participantes a avançar para que seus pés sejam lavados. Você pode optar por
começar por ter você mesmo e outros líderes do grupo lavando os pés uns dos outros antes de
lavar os pés da sua juventude. Ou, depois que uma pessoa teve seus próprios pés lavados, eles
poderiam lavar os pés da próxima pessoa.
Peça a cada pessoa que se aproxima para que tenha os pés lavados, que remova os sapatos e
sente-se na cadeira fornecida. A pessoa que lava irá então despejar água limpa sobre os pés e
dentro da bacia abaixo. Em seguida, usando uma toalha seca, o lavador secará suavemente os
pés do participante.
Continue até todos os que desejam participar tenham os pés lavados. Se você quiser, toque
música de adoração suave de fundo durante este período, pois pode demorar vários minutos.
Feche a hora da lavagem do pé com a seguinte oração (ou use sua própria oração):
"Deus misericordioso, lhe agradecemos por enviar seu filho Jesus para ser um modelo e um
exemplo para nós. Ajude-nos a seguir os passos de Jesus, entregando nossas vidas e servindo
aos outros. Que este tempo de lavar os pés não seja um ato único de humildade, mas uma
imagem e um símbolo para toda a vida. Nos permita sair para o mundo inteiro, fortalecidos
pelo Seu Espírito Santo e cercado por nossa comunidade de colegas discípulos, como luzes
para o Seu Reino. Ide conosco e nos dê coragem quando estivermos com medo e força quando
estivermos fracos. Confiamos em Ti enquanto o Senhor nos conduz. Amém".
*Tire fotos da cerimônia de lavagem-de-pés e compartilhe usando o hashtag #bedogo.
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