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Estudo Bíblico para Adolescentes e Jovens  N° 28 
 

Líderes e Servos 
 
 
Atividade Nº 1  
    

Ler no grupo João 13:1 a 17. Completar: 

 

a. Versículos 13 e 14 
“Vocês me chamam de ‘_____________’ e de 

‘______________’ e têm razão, pois eu ______________ 

mesmo. Se eu, o ________________ e o Mestre, 

_________________ os _____________ de vocês, então 

vocês ____________   ______________ os ____________ 

uns dos outros. 

 

Ler no grupo Lucas 22:24 a 27. Completar:  

 

b. Versículo 26 
“Mas entre _______________ não _____________ ser 

assim. Pelo _____________, o mais ______________ deve 

ser como o ___________ importante; e o que 

______________ deve ser como o que é ____________.” 

 

 

 

 
 

 

 
 
Atividade Nº 2 
 
Completar: 

             

a. Mateus 23:11 
“Entre vocês, o mais _______________ é aquele que _____________ os outros.” 

 

b. Mateus 20:25 a 27 
“Então Jesus ________________ todos para ________________ de si e disse: —Como vocês 

sabem, os __________________ dos povos pagãos têm ____________________ sobre eles, e os 

________________   ______________ neles.  Mas entre vocês não _____________ ser assim. Pelo 

_________________, quem quiser ser ___________________, que ____________ os outros, e 

quem quiser ser o ______________, que seja o ____________ de vocês.” 

Neste mundo, as pessoas poderosas mandam nas outras pessoas. Porém Jesus nos 

deu um exemplo e um mandamento completamente diferente dos métodos deste 

mundo: no Reino de Deus servir é mais importante que mandar. Quem quer ser 

líder no Reino de Deus tem que aprender a ser um verdadeiro servo. 



  

 
 

 

 

Atividade Nº 3 
 
Completar: 

             

a. 1 Pedro 5:2 e 3 
“Aconselho que ______________ bem do __________________ que ______________ lhes deu e 

façam isso de ________ vontade, como Deus quer, e não de _______ vontade. Não façam o seu 

________________ para ganhar ______________, mas com o verdadeiro ___________ de 

_____________. Não procurem ________________ os que foram entregues aos _______________ 

de vocês, mas sejam um _______________ para o rebanho.” 

 

b. 1 Timóteo 3:3 
“Não pode ser chegado ao______________ nem _______________, mas deve ser ______________ 

e _____________. Não deve _______________ o _______________________.” 

 

 

 

Atividade Nº 4 
 
Ler no grupo Marcos 9:33 a 37. Completar : 

 

a. Versículo 35 
“ Jesus sentou-se, _____________os doze e lhes disse: —Se alguém quer ser o _____________, 

deve ficar em _____________ lugar e __________ a todos.” 

 
b. Mateus 18:4 
“A pessoa mais _________________  no ___________ do _________ é aquela que se 

_____________ e fica ____________ a esta ____________.” 

 

 

 

Atividade Nº 5 
 
Conversar no grupo: 

 

Quando Jesus disse que nós devemos ser como crianças, de quais atitudes Ele estava falando? 

Quem pode dar um exemplo de como nós podemos ser “como uma criança”? 

 

  

 

    

 

Os líderes na igreja não podem buscar nem dominar as pessoas nem enriquecer-

se indevidamente por causa de seu serviço na igreja, mas devem sempre ter a 

atitude de ser servos do povo de Deus. 


