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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: João 13:34-35 

PALAVRAS-CHAVE: Mutualidade, uns aos outros, relacionamento. 

OBJETIVO: Apresentar o ministério bíblico da mutualidade quanto aos relacionamentos. 

COMPETÊNCIAS DA LIÇÃO: Reconhecer a importância dos relacionamentos no 

ministério da mutualidade; Compreender as implicações dos ditames bíblicos quanto aos 

relacionamentos; Avaliar a intencionalidade pessoal nos relacionamentos; Decidir se 

envolver em relacionamentos sinceros de mutualidade cristã. 

 

Para entender a passagem 

 

“Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês 

devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, 

se vocês se amarem uns aos outros". 

(João 13:34-35) 

 

INTRODUÇÃO____________________________________________________________ 

 

Iniciando o estudo sobre o ministério da mutualidade, na aula passada, com a lição 

“Ser discípulo de Cristo pressupõe a mutualidade”, fomos introduzidos quanto a 

compreensão da mutualidade, suas implicações e importância em meio ao povo redimido 

por Cristo. Por outro lado, observamos, também, que embora Deus tenha criado o homem 

para um propósito relacional, o pecado original corrompeu o ser humano em todos os seus 

relacionamentos: Deus, próximo e a criação. 

 

Nesta lição, nosso enfoque estará sobre a importância e o valor dos relacionamentos 

e as mais diversas recomendações bíblicas quanto ao ministério da mutualidade. Fato é 

que vivemos em um momento de muita inconstância e falta de comprometimento, em todas 

as esferas, e sem dúvida, nos relacionamentos também. O forte apelo ao individualismo, 
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torna o esforço relacional e o engajamento com outras pessoais como algo contracultural, 

visto que as pessoas tendem a preservar apenas seus interesses particulares. 

 

Entretanto, destacaremos seis pontos que evidenciam, biblicamente, que os 

verdadeiros discípulos são convocados a uma relação não apenas de afeição ou até 

mesmo ação, mas de um compromisso de aliança, de amor completo, de uma vida 

compartilhada, em comunidade, em favor uns dos outros. Vejamos: 

 

I. AMEM-SE UNS AOS OUTROS_____________________________________________  

 

Jesus deu esta ordem aos seus seguidores: “O meu mandamento é este: amem-se 

uns aos outros como eu os amei” (Jo 15:12), retornando ao que já havia falado antes (cf. 

Jo 13:34), como expressão clara de sua vontade, visto que aquele que efetivamente ama, 

tem cumprido a Lei, não fazendo qualquer mal contra o próximo (Rm 13:8-10). Quem ama, 

se esquece de si mesmo e se dedica em favor do outro.  

Não à toa, o Senhor Jesus caracteriza a essência deste amor no verso 13, ainda do 

cap. 15 do evangelho de João, como caracterizado ao ponto de empenhar a própria vida. 

Com isso, não estamos insinuando que para que esse amor seja provado, 

necessariamente, cada discípulo terá que enfrentar a morte física. Contudo, somente 

aqueles que foram escolhidos e alcançados pelo amor de Cristo (v. 16) são capacitados 

por Ele a amar como Jesus nos amou (Gl 5:22). 

Deve haver em cada membro da igreja um intencional esforço amoroso pelo próximo 

(Rm 12:10), pois tal característica é evidência de que fomos redimidos (1Jo 2:9-11). Aliás, 

uma das diferenças mais latentes entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, segundo o 

próprio apóstolo João, é que os que não praticam a justiça não são de Deus, nem aquele 

que não ama a seu irmão (1Jo 3:10). 

 

II. ACEITEM-SE UNS AOS OUTROS__________________________________________  

 

O sentido aqui é de acolhimento, de receber uns aos outros e não de desprezar. A 

instrução proferida aos crentes, por intermédio de Paulo em Romanos 15:7, tem como 

pando de fundo a necessidade da vida harmônica entre os crentes, apesar de suas 

diferenças e debilidades, tendo como referência não os nossos próprios interesses (v.1, 3), 

mas a direção da Palavra, visando a glória de Deus e o bem do próximo (v. 2, 4). Além 
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disso, percebemos que a base para esta mútua recepção em sociedade, mais uma vez, 

tem como exemplo o próprio Cristo, o qual nos acolheu em sua comunhão (v. 5-7). 

São muitas as ocasiões em que seremos tentados a atitude do desprezo, visto que se 

constitui a medida mais prática e menos comprometedora (de não compromisso, mas de 

fuga). No entanto, em se tratando de irmãos, apesar de sua fraqueza na fé, é nosso dever 

acolhê-lo, visto que, uma vez que é nosso irmão, isso implica no fato de que o próprio 

Senhor o aceitou, e quem seriamos nós para desprezá-lo (Rm 14:1-3). 

 

III. SAÚDEM-SE UNS AOS OUTROS __________________________________________  

 

Não apenas como uma formalidade, dada a frequência com que são registradas as 

saudações ao final das cartas paulinas, mas como genuína expressão de afeição, 

compromisso, preocupação, apoio e unidade. Ao concluir sua primeira carta a igreja em 

Corinto, Paulo não apenas testemunha do gesto de saudação de todos os irmãos para com 

aquela igreja, mas também orienta que esta pratique em seu meio a saudação entre si, 

escrevendo-a de próprio punho, não apenas como sinal de autenticidade, mas também 

dada a tamanha importância e amor que o gesto representava (1 Co 16:19-21).  

Infelizmente, por muito, a pandemia nos privou de externalizarmos nosso carinho e 

amor uns pelos outros. Todavia, é bem verdade que também nos privou de muitas falsas 

expressões de amor fingido. Sendo assim, independente das circunstâncias e seja de qual 

forma for, de um abraço apertado a uma simples mensagem por celular, que seja carregada 

de profundo afeto e sinceridade (Rm 12:9; Rm 16:16). 

 

IV. TENHAM IGUAL CUIDADO UNS PELOS OUTROS ____________________________  

 

O clássico lema declamado pelos personagens ficcionais de Alexandre Dumas, 

ressoa esta profunda verdade: “Um por todos e todos por um!”. Vemos então o mito 

reproduzindo uma realidade, a realidade do corpo de Cristo que, embora sendo um, é 

constituído de inúmeros membros e, estes tais, apesar de distintos, são codependentes e 

cooperadores uns dos outros (1 Co 12:24-25). Este vínculo de cuidado e unidade é a tal 

ponto que impossibilita o sofrimento ou a honra de um, sem que não se repercuta aos 

demais: “De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele; e, se um deles é 

honrado, com ele todos se regozijam” (v.26). 
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Tanto a prática pecaminosa de favorecimento como a do desprestigio se configuram 

anomalias do corpo. Na igreja em Corinto, ambas foram toleradas e cultivadas, resultando 

em uma triste realidade de conflito interno. No entanto, para nós, um dos indicativos de 

nossa saúde pessoal dentro do corpo de Cristo e da unidade igreja como um todo, é 

exatamente a nossa cooperação com igual cuidado, em favor uns dos outros.  

    

V. SUJEITEM-SE UNS AOS OUTROS _________________________________________  

 

A submissão nos relacionamentos só é possível pelo agir do Espírito Santo de Deus 

em nossas vidas (Efésios 5:18-21), nos possibilitando uma vida em conjunto, em contraste 

com o individualismo, a vaidade e o egoísmo natural de todo ser humano. Esse respeito e 

consideração mútua decorre da humildade de considerar os outros superiores a nós 

mesmos (Fp 2:3), algo que sem dúvida é impossível aos homens, mas que se torna possível 

em Jesus (Fp 2:3-8). 

Paulo apela esta sujeição para que seja feita “no temor de Cristo” (Ef 5:21b), como 

que imbuída de reverência Àquele que sonda os corações e de quem haveremos de prestar 

contas. É sob essa perspectiva que devemos encarar essa subordinação mútua que é muito 

aplicada em nossos relacionamentos conjugais (Ef 5:22), filiais (Ef 6:1), profissionais (Ef 

6:5) e tantos outros, mas que deve ser presente de modo recíproco entre os crentes, uma 

vez que estes são cônscios da resistência de Deus ao orgulho (1Pe 5:5). 

 

VI. SUPORTEM-SE UNS AOS OUTROS _______________________________________  

 

Em íntima relação com todos os pontos anteriores, temos também a necessidade de 

suportarmos, ampararmos, sustentarmos uns aos outros. Ao contrário da conotação 

negativa que empregamos ao lermos esta expressão, as Escrituras são bem claras quanto 

a motivação que envolve e mantem viva esta atitude: “em amor” (Efésios 4:2). Somos 

chamados a tolerarmos o nosso irmão (no sentido mais puro do termo, embora muito 

desgastado em nossos dias), sendo esta uma tarefa não unilateral, mas recíproca. 

Tal como um exército em plena guerra, a igreja é composta de soldados que não 

abandonam os soldados do exército, ainda que estes estejam gravemente feridos (1Co 

10:12). Não se trata de um dever amargo, mas de amor para com o outro, apesar de suas 

faltas e desagrados. 
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APLICAÇÃO____________________________________________________________ 

 

1. Aprofunde os relacionamentos que você tem cultivado na igreja, exercendo a 

mutualidade. 

2. Amplie os horizontes para novos relacionamentos na igreja. 

3. Esforce-se em amar os irmãos, principalmente os que exigem maior dedicação. 

4. Ame, acolha, saúde, cuide, sujeite-se, suporte! 

5. Você tem se semeado e cultivado relacionamentos santos, bíblicos, amorosos, 

junto aos seus irmãos da igreja local? Em caso negativo, arrependa-se e obedeça 

a ordem do Senhor! 

 

 

   EXERCITANDO 

 

Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(    ) Os filhos do diabo são manifestos por não praticarem a justiça e não amarem a seu 

irmão. 

(    ) O vínculo de cuidado e unidade entre os membros da igreja impossibilita o sofrimento 

ou a honra de um, sem que os outros também sofram ou sejam regozijados. 

(    ) Na igreja, ninguém deve se submeter e se sujeitar a ninguém, apenas a Cristo. 

(    ) Não precisamos amar os irmãos difíceis, basta suportá-los. 

(    ) Devemos ter igual cuidado com cada um dos irmãos, indistintamente. 

(    ) A principal marca de um crente que vive a vida da igreja e pratica a mutualidade é a 

educação em cumprimentar todas as pessoas na igreja.   


