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LIÇÃO 182 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Para você o que é mais importante? Segurança, alimento ou vestimentas? 

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

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: João 6.29 
 
Introdução 

 Dentre algumas lições que aprendemos em João 6, vimos que a tendência predominante 

da multidão é apenas buscar satisfação material “o pão”, em primeiro lugar e não pensar em 

buscar a Deus e a sua verdade.   

 Em João 6. 27 Jesus disse: Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que 

permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará; pois neste, Deus, o Pai, 

imprimiu o seu selo. 

 O que é este selo de Deus? Segundo estudiosos e os rabinos, só quem tem o selo de 

Deus pode suprir todas as necessidades. O selo é a verdade, que no Talmud (coletânea de livros 

sagrados dos judeus) significa Ameth, esta palavra se escreve com três letras hebraicas, Aleph é 

a primeira letra do alfabeto, Min, a letra do meio, e Tau é a última letra. Portanto a verdade de 

Deus é o princípio, o meio e o fim da vida.  

 Que diferença esta declaração em negrito pode fazer em sua vida? 
 
Leiam João 6:28-29 e conversem sobre o que você fazer para praticar as obras de Deus.  

No verso 28 diz: Perguntaram-lhe, pois: Que havemos de fazer para praticarmos as obras de 

Deus? 29 Jesus lhes respondeu: A obra de Deus é esta: Que creiais naquele que ele enviou. 

- Muitas vezes nos envolvemos com as obras e ativismo e nos esquecemos do essencial, “a fé”. 

-  Um dos aspectos práticos da fé é que ela nos leva a relacionar com Deus como nosso pai. 
 
O pedido por um sinal - João 6:30-34 

Quando Jesus fala que a verdadeira obra é que eles cressem Nele, eles pedem uma prova e 

desafiam Jesus a fazer aparecer o pão de Deus para comprovar as afirmações Dele.  Para os 

rabinos quando o Messias viesse Ele voltaria a dar o maná para o povo. 

- Os judeus não consideravam que o pão usado para alimentar os cinco mil era o pão de Deus. 

- Muitas vezes pedimos sinais para questões óbvias em que deveríamos crer, agora e obedecer 

a palavra de Deus.  

- De acordo com o verso 33 quem era o pão de Deus?  O pão é Jesus, que desceu do céu. 
 
Jesus o pão da vida - João 6:35 

Vs. 35 Declarou-lhes Jesus. Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim, de modo algum terá 

fome, e quem crê em mim jamais terá sede. 

O que Jesus quis dizer com a afirmação: "Eu sou o pão da vida?", isto significa que:  

- Ele é o sustento, é a substância essencial e sem ele não há continuidade de vida. 

- O pão significa a verdadeira vida e a nova relação com Deus, e esta só é possível por meio de 

Jesus Cristo. 
 
Conclusão 

 A fome e a sede dos homens são satisfeitas quando conhecemos Cristo. A alma inquieta 

encontra a paz; o coração faminto se sente satisfeito. Se você tem amigos, parentes, vizinhos que 

não conhecem Jesus compartilhe esta boa nova. Ore 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 MUNDIAS: Ore pelos obreiros na Coreia do norte, por proteção e oportunidades. 
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