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EU SOU O CAMINHO - Até onde você iria sem a presença de Deus? 

João 14:6 

ESTUDO 

Contextualizando o cenário: Na última ceia com seus discípulos, pouco antes de 

ser preso, Jesus lava os pés de seus discípulos e lhes dá um novo mandamento, que 

amem uns aos outros como Ele mesmo os amara.  

Caminhar com Jesus é ser servo. (João 13. 3-5) Jesus mostra na prática que o 

maior no reino de Deus é o que serve ao irmão. (Pergunta 1) 

Santificação (João 13:14) O ato de Jesus lavar os pés dos discípulos simboliza a 

purificação da caminhada. Vivemos neste mundo, e para ser santo precisamos a todo 

momento nos purificar das coisas do mundo. (Pergunta 2) 

Jesus traz um novo mandamento. (João 13:35) Para caminhar com Jesus, 

precisamos ter amor pelo próximo. (Pergunta 3) 

Quando estamos fora do caminho que é Jesus, estamos vivendo uma vida 

de engano. Até pode parecer que estamos indo para algum lugar, mas na verdade 

estamos andando em círculo. O povo de Israel, após sair do Egito, andou em voltas por 

cerca de 40 anos, em uma trajetória que levaria aproximadamente 40 dias. (Pergunta 4)  

 

 Seguir Jesus é uma escolha diária. Até onde você iria sem Jesus? 

1.  Davi só precisou ir até o terraço para pecar contra Deus. 

2. O filho prodigo precisou gastar toda sua herança para reconhecer que tinha um Pai. 

3. Mas Moises sabia que não podia caminhar sem a presença de Deus. (Êxodo 33:15) 

 

Assim como Moisés, precisamos amar a presença de Deus e nos recusar a prosseguir em 

qualquer caminho que não seja Jesus.  
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PERGUNTAS 

1. Como podemos no dia a dia servir nossos irmãos? 

2. O que você acha que te contamina no mundo? 

3. Quais as maiores dificuldades que temos para amar verdadeiramente 

nossos irmãos?  

4. Quais situações podem nos fazer “andar em círculos” em nossa vida? 

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19h e 30m. 

Células - Quarta, Quinta e Sábado.  

Culto de Celebração Presencial e Online - Domingo às 18h.  

Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5h30-7h30.  

Oração aos Sábados - 9h às 11h.  

Partida o Pão - Toda segunda terça feira do mês 

Revisionando a Visão – 27 de Agosto das 14h ás 18h 

Batismo – 28 de Agosto às 9h 

 


