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LIÇÃO 184 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Tem como dizer que algo é bom de fato, sem nunca termos experimentado? 

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

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: João 6.38 

 
As murmurações e críticas nos impedem de ver as ações de Deus. João 6.41-58 
 
Introdução 
 
A afirmação de Jesus Cristo “porque eu desci do céu” (João 6:38), perturbou os líderes 

religiosos, pois sabiam que se tratava de uma declaração da sua divindade. Eles pensavam 

conhecer Jesus, saber quem Ele era e de onde havia vindo. A questão central era: “de onde Ele 

veio”. 
 
1. Jesus é um presente de Deus para toda a humanidade. João 3:16 

- Muitos tem criticado a Jesus e pensam que podem viver sem Ele - (v.41). 

- As críticas fizeram com que seus ouvintes recusassem aceitar essas palavras: “desci do céu”.  

  (v.42).  

- A resposta de Jesus aos críticos vemos no verso 43. A crítica a Jesus e suas obras são sinais 

de que não conhecemos a Jesus. 
 
2. Jesus explicou como o pecador pode se achegar a Deus. 

- Pela verdade da palavra somos atraídos a Deus - (v.44-45) – É pelo ensino da Palavra que 

Deus atrai as pessoas ao Salvador – (João-5:24) 

- O pecador ouve, aprende e vem à medida que é atraído pelo Pai (v.44). 
 
3. Quando Jesus chamou a si mesmo de “pão da vida” estava afirmando ser ainda maior 

que o maná que eles comeram no deserto (v.46-48). 

- O maná serviu apenas para sustentar a vida do povo de Israel no deserto (v.49).  

- Os israelitas comeram o maná todos os dias mas pereceram.  

- No verso 50 Jesus afirma que dá vida ao mundo todo. E os que receberem Jesus Cristo viverão 

para sempre. (versos 50-51). 
 
4. Jesus encerra essa parte da mensagem falando de sua carne (v.52). 

- É uma declaração de que o filho do homem se entregará como sacrifício “pela vida do mundo”  

  (v. 53-58). 

- A morte vicária de Jesus Cristo é uma doutrina fundamental do Evangelho de João. 

- Não devemos limitar a obra que Cristo realizou na cruz. Ele não se sacrificou apenas por 

nossos pecados mas pelos pecados de todo o mundo. (Leia I João-2:2).  
 
Conclusão 

Não custava nada para Deus enviar o maná todos os dias mas quando enviou seu filho, pagou 

um alto preço. O povo de Israel precisava comer o maná diariamente mas o pecador que crê em 

Cristo come uma só vez e recebe a vida eterna (V.57). 
 
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: Vamos orar pela família Allan Cross e família na Indonésia. 
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