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LIÇÃO 183 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Como você  conheceu  a Cristo? (2 min para cada pessoa) 

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

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: João 6.35 
 
A PESSOA E AS OBRAS DE JESUS CRISTO: O PÃO DA VIDA - João 6:35-40 

Introdução 
Em João 6.35 Jesus declara: “Eu sou o pão da vida”, Ele afirmou que é o sustento, a essência 
para a vida física e para a vida espiritual: A nova relação com Deus. A pessoa pode até existir 
neste mundo mas sem Jesus Cristo ela não tem a vida, apenas sobrevive.  
 
Vs.36 Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo não credes. 

- Eles viram os sinais e viram Jesus, mas não creram por causa de suas tradições. Quais      
tradições familiares ou culturais tem o potencial de nos impedir de crer nas palavras de Jesus? 
 
Vs.37 Todo o que o Pai me dá virá a mim; e o que vem a mim de maneira nenhuma o 

lançarei fora.  

-  Este verso ensina que a obra da salvação é uma iniciativa de Deus pai do começo ao fim. Não  

   podemos fazer nada para merecer a salvação. 

- Uma vez que você vai até Jesus Ele nunca, jamais irá te rejeitar por razão alguma. 
 
Vs.38 Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que 

me enviou. 

- Muitas vezes falamos tanto da nossa vontade, mas Jesus não veio fazer a sua própria vontade 

- Este verso nos mostra que o ponto central para a salvação é a entrega da nossa vontade a   

  Deus”. Você pode entregar tudo mas só será salvo quando render a sua vontade a Jesus. 
 
Vs.39 E a vontade do que me enviou é esta: Que eu não perca nenhum de todos aqueles 

que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. 

- Deus está por detraz do processo da salvação. Até o último minuto de vida o Espirito irá tentar  

  convencer o homem mas ele terá que decidir aceitar ou rejeitar. 

- A vontade de Deus para o salvo não pode ser frustrada por qualquer coisa que façamos. 

- Deus tem um plano perfeito e eficaz para salvar a sua vida, Ele mesmo é a sua garantia. 

- Você se considera como alguém que foi dado a Jesus pelo pai? Porque acredita que sim? 
 
Vs.40 Porquanto esta é a vontade de meu Pai: Que todo aquele que vê o Filho e crê nele, 

tenha a vida eterna; e eu o ressuscitarei no último dia. 

- Segundo o verso 40, quem são estas pessoas que Deus deu a Jesus? Resposta: São  

  aqueles que tem uma visão de que Jesus é Deus, o salvador, creem Nele e o aceitam. 

- Como as pessoas veem o filho de Deus faz toda a diferença para a vida.  

- Que visão as pessoas religiosas do Catolicismo, do Islamismo e Espiritismo tem de Jesus, 

  conversem 1 minuto sobre a visão que cada um deles tem de Jesus. 
 
Conclusão 

Jesus é a vida e uma vez que o conhecemos e aceitamo-lo desaparecem todos os desejos 

insatisfeitos e insaciáveis do coração e da alma e também passamos a ter segurança eterna. 
 
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 por Elizabeth e esposo e obras no Haiti e República dominicana. 
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