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ESCOLA SABATINA | 3º TRIMESTRE 2022 
“No Cadinho com Cristo” 

Lição 12 |   
Morrendo como 

uma Semente 

Verso Áureo 

“Na verdade, na 
verdade vos digo que, 

se o grão de trigo, 
caindo na terra, não 

morrer, fica só ele; 
mas, se morre, dá 

muito fruto.”  

João 12:24 



2 

 

PERGUNTA QUEBRA-GELO  

Um grão, tão pequeno, tem o potencial de se tornar em algo maior e 
importante. O que deve acontecer com a semente para que brote e cumpra a 
sua função? 
 

APROXIMAR: 
 

Deu é Todo-Poderoso, grande e infinito. Com toda a sua autoridade universal, Ele 
está no seu trono da graça e reina sobre inumeráveis galáxias. Como é que um Deus 
tão imenso pode ter-se tornado num homem como nós que vivemos neste planeta? 
 
Como é que a estrutura de uma árvore, com os seus ramos, as suas folhas, as suas 
flores e frutos, pode ser contida numa tão pequena semente? Como é que um Deus 
infinito e grande pode ter sido encarnado num ser humano? 
 

OBSERVAR:  

Nesta passagem, o autor mostra-nos que o Cristo, sendo o grande Deus criador do 
Universo, se esvaziou e veio ao mundo como um simples servo. Ele humilhou-se e 
foi obediente em tudo, mesmo até à morte na cruz. O autor convida-nos a ser 
humildes como o foi Cristo, para que não tenhamos apenas aquilo que nos pertence, 
mesmo que isso tenha importância, mas para olharmos para os outros como 
estando no mesmo pé de igualdade. 
 

A. O Conselho. 
O autor convida-nos a ser humildes, a ter os outros em consideração e a 
tratá-los como superiores a nós mesmos. Isso faz-nos pensar que aquilo que 
nós temos e aquilo que nós somos não deveria ser a coisa mais importante, 
mas que deveríamos considerar aquilo que pertence também aos outros. 

 
B. O exemplo de Cristo. 

De seguida, o autor continua a revelar-nos que Jesus é o nosso maior 
exemplo de humildade. Ele afirma que Jesus, sendo Deus, se humilhou e 
deixou toda a sua glória para ser um servo entre nós, seres humanos. Ele 
mostra que Jesus foi sempre obediente e fiel. 

 
C. Mas… 

Por fim, o autor mostra que ao humilhar-se e ao vir a este mundo como 
servo de todos, Jesus foi exaltado por Deus recebendo um nome acime de 
todos os nomes. Como Cristo foi exaltado, todo o joelho se irá dobrar diante 
do seu nome no céu, e na terra. 

 
 
 

ADERIR:  

A. Nos versos 3 e 4, o autor aconselha a não tomar partidos e a não se 
glorificar. Ele diz-nos que enquanto cristãos, nós devemos considerar os 
outros como superiores a nós, não desejando permanentemente seguir os 
nossos próprios interesses. Como é que age no dia-a-dia com as pessoas que 
o rodeiam? 

Romanos 12:1 -  “Rogo-
vos, pois, irmãos, pela 

compaixão de Deus, 
que apresenteis os 

vossos corpos como 
um sacrifício vivo, 

santo e agradável a 
Deus, que é o vosso 

culto racional.” 
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B. Jesus tinha toda a autoridade e todo o poder do Universo. Ele esvaziou-se e 
veio a este mundo como um servo. Como é que se identifica com Jesus? Nas 
suas relações familiares, ou mesmo com os seus amigos, vê-se como um 
servo, tentando sempre responder às necessidades deles? 
 

C. Ao humilhar-se, Jesus obteve a vitória como servo neste mundo. Deus 
exaltou-o e deu-lhe um nome acima de todos os nomes, a fim de que cada 
um confesse que Jesus Cristo é Senhor. Na sua vida, já confessou que Jesus é 
seu Senhor? Tem sido tão obediente como Ele foi quando veio a este mundo 
para servir? 

 

 

ORAR:   

Senhor, oro para que faças de mim um servo tal como Jesus o foi neste mundo. Que 
eu não seja egoísta nem vaidoso, mas que procure o bem daqueles que me rodeiam, 
servindo-os nas suas necessidades.  Amém.  
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