
 
 
 
 
 

PERMITA DEUS LAVAR SEUS PÉS 
Lição das Células – 01/2019 
 
Meditem em Sl 19:7; Jo 13:8; Mt 24:12; II Tm 3:1 a 5; Ef 5:15,16; Mc 10:44; Ap 2:17; Fp 
2:3; Mc 10: 43,44; Rm 8:5; I Jo 2:16 
 
A LEI DO SENHOR É PERFEITA, E REFRIGERA A ALMA; O TESTEMUNHO DO SENHOR É FIEL, E DÁ 
SABEDORIA AOS SÍMPLICES. Salmos 19:7 
 
Qual/quais elemento (s) da nossa alma precisam ser refrigerados? Nossas emoções, ansiedades, 
esperanças … 
Nos Evangelhos vemos que as pessoas eram recebidas com uma toalha e uma bacia para que 
seus pés fossem lavados. Muitas eram as poeiras de quem andava com sandálias, andando nas 
ruas a pé, e outras sujeiras que se acumulavam, viajando nos animais… 
Os pés andavam sujos e não somente por honra, mas por necessidade, também, os pés eram 
lavados. Nisso há muita sabedoria. 
Assim aconteceu quando Jesus disse a Pedro que precisava lavar seus pés, e Pedro se recusou, 
a princípio, mas o Senhor o advertiu que se isso não acontecesse ele não teria parte com Jesus.  
Assim também é conosco. João 13:8  
 
DESFRUTE DELE E NÃO APENAS DAS COISAS DESTE MUNDO, POIS SÃO EFÊMERAS. 
No dia a dia vamos acumulando sujeiras… Precisamos permitir aos irmãos e, principalmente, a 
Deus, sermos lavados, para sermos curados, tratados na alma. A sujeira não pode atingir outras 
áreas da nossa vida. 
A Palavra em nós traz vida, tratamento de Deus e propósito para nossa caminhada cristã. 
 
A NOIVA PRECISA ESTAR COM SUAS VESTES LAVADAS 
 
“A VISÃO VAZA” Pr. Bill Hybels  
Muitas coisas de valor genuíno vão se perdendo no decorrer do tempo. Vida de oração, 
comunhão com Deus, leitura e estudo da Bíblia, serviço aos irmãos, relacionamento com o Corpo 
de Cristo, e outras coisas que o Senhor pode nos mostrar. Peça a Ele. 
 
SIMPLICIDADE 
Precisamos da visão de Jesus, que, em tudo, agiu com simplicidade. 
Contentamento das coisas simples, com seus benefícios e sabedoria. 
 
“Andando, não como néscios, mas como os símplices.” Salmos 19:7 
“Não nos contaminando com as coisas deste mundo.” Efésios 5:15 
 
Aquiete-se e permita Deus lavar seus pés. 
Volte ao primeiro amor, a toda simplicidade do que Deus tem para cada um de nós. 
Regando as sementes que Ele já deu, “na terra do nosso coração”,  
 
necessitados, assim como Jesus se fez servo por amor e obediência, dando a sua 
vida em resgate de muitos (Mc 10:45). 
Discernindo o tempo e modo, com o Senhor nos guiando e limpando em tudo que for 



ORAÇÃO 
Lembre-se de orar pelos pastores Sóstenes, Daniela, Asaph, Rosana, Edésio, Cristina e outros. 
Ore pelos cultos em Belo Horizonte e em Porto Seguro. 
Nestes dias de carnaval, ore pelo Brasil, pela vida dos nossos governantes. 
Ore com misericórdia pelos que estão presos em meio à corrupção. Que venha salvação de Deus 
sobre eles. 


