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LIÇÃO 181 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Que situação de sua vida você se sentiu mais sozinho? 

- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para esse fim” 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: João 6.20 
 
A PESSOA E AS OBRAS DE JESUS CRISTO 

EMANUEL, O DEUS DE PERTO E A BUSCA EQUIVOCADA DA MULTIDÃO. João 6:16-21; 22-27 

Depois de alimentar cinco mil pessoas e do intento da multidão de torná-lo rei, Jesus se afastou 

sozinho à montanha; seus discípulos começaram a navegar (uns 5km), levantou-se um vento e 

em um certo momento eles viram Jesus andando sobre o mar. Neste relato podemos ver 

algumas particularidades da pessoa e das obras de Jesus, são elas: 
 
1. Vemos que Jesus vigia e está sempre atento para com os seus.  

Jesus estava observando os discípulos, Ele não estava tão ocupado orando ao pai para ter se 

esquecido deles pelo contrário estava atento e orava por eles. 

- Jesus os via quando lutavam contra o vento e Ele te vê lutar! Ele está por perto. 

- Ele também nos ajuda a lutar nossas próprias batalhas e obter nossas próprias vitórias. 

- Ele está com os seus olhos em você, torcendo e o encorajando sempre. 
 
2. Vemos que Jesus sempre vem ao nosso encontro.  

Jesus desceu da montanha para estar com eles aonde eles estavam, Ele é presente. 

- Jesus não está avaliando friamente a sua fé ou seu desempenho para ver se vem ao teu 

encontro. “Ele sempre vem para estar contigo em qualquer situação”. 
 
3. Vemos que Jesus sempre está pronto a nos ajudar.  

Ele vigia, vem e ajuda. Uma das maravilhas da vida cristã é que somos parte do corpo, não 

precisamos fazer as coisas sozinhos, temos Jesus e temos uns aos outros. 
 
4. Vemos que Jesus é a nossa garantia e sempre nos leva a um porto seguro.  

Jesus conduziu os discípulos seguramente a um porto. Jesus é a nossa garantia e segurança e 

Ele nos deu o Espírito Santo e a Palavra como nossa âncora, selo e garantia eterna.  
 
1. Uma busca equivocada da Multidão: João 6:22-27 

A multidão buscava por Jesus depois de esperar muito e de ir de um lugar para outro o 

encontraram. Jesus ao encontrá-los foi direto ao assunto: "Vocês viram maravilhas”, “viram-me 

alimentar uma multidão com cinco pães e dois peixes”; e vocês continuam procurando comida.  

- Jesus lhes ensinou uma lição de que o milagre deveria levá-los a pensar e a buscar a Deus 

mas eles só estavam pensando em pão “questões materiais” e não em Deus. 

- Jesus suprirá as nossas necessidades materiais mas a vida é mais que comida e bebida. 
 
Conclusões 

Jesus está sempre nos vendo, nos assistindo e pronto a nos ajudar mas nós devemos  

reconhecer a sua presença e conhecer sua pessoa e obras.  As bençãos de Deus têm te levado 

a pensar e a buscar mais a Deus?  Orem uns pelos outros. 
 
EVANGELISMO - APELO: Faça um apelo para a salvação e para consagração de vidas! 

VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize. 

MISSÕES MUNDIAIS: Ore pela paz de Israel, por Amir Tsarfati e missionários em Israel. 
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