
INTRODUÇÃO

Estamos na reta final da nossa série especial de estudos sobre Jesus. Deixe as verdades que estão sendo ministradas 
inundarem seu coração e transformarem seu relacionamento com o Cristo Vivo. Envolva sua célula por meio de aplicações 
e desafios práticos. Crie momentos para que as pessoas possam compartilhar testemunhos. Aproveite a lição evangelística 
da próxima semana para organizar um lanche especial e convidar os amigos para participar.

QUEBRA-GELO E ADORAÇÃO

Selecione algumas imagens de pessoas famosas. Mostre ao grupo uma imagem de cada vez e pergunte se conhecem a 
pessoa e o que sabem sobre ela. Por exemplo: Mostre a imagem do Neymar, jogador de futebol. Certamente, todos dirão 
que o conhecem, que é um excelente jogador de futebol, etc. A partir disso, faça perguntas do tipo: Se você o conhece, 
quantas vezes foi à casa dele? Quando se encontraram pela última vez? 

Reflexão: Assim como no caso das pessoas famosas, muitos dizem conhecer Jesus, sabendo quem ele foi e fez (ou quem 
ele é e faz), mas, na verdade, não o conhecem intimamente, não se relacionam com ele. 

Sugestão de música para a reunião de hoje: Pra onde eu irei (Morada)

DESENVOLVIMENTO 

Desde o primeiro século, pessoas seguem e buscam a Jesus por causa dos milagres que ele pode fazer em seu favor. 
Correta ou erroneamente, muitos que estão desempregados, endividados, doentes, deprimidos, etc, procuram se envolver 
em cultos ou campanhas para terem seus problemas resolvidos. Realmente, Jesus tem poder para ajudar as pessoas em 
suas dificuldades e, movido por compaixão, deseja fazer isso. Entretanto, esse não é o seu foco. Seu principal interesse é 
que creiamos e desenvolvamos um relacionamento com ele.

No capítulo 6 do Evangelho segundo João, estão registrados um sinal milagroso e um discurso de Jesus que ensinam as 
verdades acima escritas. Ele multiplica pães e peixes de modo a alimentar uma grande multidão necessitada e, após isso, 
afirma ser ele o pão da vida, ou seja, aquele que é capaz de saciar uma fome mais profunda apresentada pelo ser humano: 
a fome do espírito. A partir desse texto bíblico podemos encontrar cinco importantes pontos a serem aplicados em nossas 
vidas hoje. 

Texto-base: João 6.1-71

1. Uma grande multidão seguia a Jesus interessada nos sinais miraculosos que ele poderia fazer em seu favor

O versículo 2 diz que “grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos 
doentes”. Tanto Jesus quanto os seus discípulos realizavam milagres em favor de enfermos e endemoninhados da época 
(Lc 8.26-9.6). As notícias sobre esses fatos se espalhavam. A partir disso, uma grande multidão seguia a Jesus, interessada 
em ver e se beneficiar pelos milagres que ele e seus discípulos podiam realizar.

O fascínio era tão grande que, conforme os versículos 14 e 15, “depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado (a 
multiplicação dos pães e dos peixes), o povo começou a dizer: ‘Sem dúvida este é o Profeta que devia vir ao mundo’. Sabendo 
Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte”. O povo ficou tão impressionado 
com o poder de Jesus, que começou a olhar para ele como a solução para os problemas políticos, econômicos e sociais 
que enfrentavam. Uma verdadeira perseguição a Jesus começou a acontecer por conta disso. A multidão não entendia que 
Jesus era Deus e que, como Deus, deveria receber fé e devoção da sua parte.
• Por que você tem seguido e buscado a Jesus? Qual tem sido sua motivação nessa prática?
• Quem é Jesus para você? Um homem de sinais e milagres? Um grande profeta? Um líder político? Um bom mestre? 

Qual é a sua visão de Jesus? 

2. Jesus é poderoso e compassivo no sentido de resolver os problemas apresentados pelas pessoas

Peça para três pessoas presentes ajudarem com a leitura, de forma que cada uma delas leia um dos seguintes versos: 
Mateus 14.14 / Marcos 6.34 / Lucas 9.11. Os relatos do episódio que estamos estudando, registrados por Mateus, Marcos 
e Lucas, dizem que Jesus, ao ver a multidão que o seguia, teve compaixão dela. Em síntese, Jesus se compadeceu da 
multidão, a acolheu e agiu em seu favor, curando os doentes e ensinando sobre o Reino de Deus. Essa história, e outras 
presentes nos Evangelhos, nos mostram que Jesus não rejeitava aqueles que dele se aproximavam com necessidades. 
Ele olhava para as pessoas com compaixão e misericórdia, procurando suprir as carências apresentadas. Neste episódio 
ainda, enquanto os discípulos queriam despedir a multidão faminta, Jesus disse: Vocês mesmos dêem a elas o que comer, 
ou seja, não vamos dispensá-las, vamos nós mesmos prover-lhes alimento (Mt 14.15,16; Mc 6.35-37; Lc 9.12,13). Ele amava 
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tanto às pessoas, que não se incomodava com o trabalho que o cuidar delas traria. As necessidades eram importantes e 
precisavam ser sanadas.
• Você percebe ou crê na misericórdia e no amor de Deus em seu favor?

3. Entretanto, o principal interesse de Jesus é que creiamos e nos relacionemos com ele

O versículo 27 de João 6 diz: “Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida 
eterna, a qual o Filho do homem lhes dará”. Jesus, apesar de se interessar pelas necessidades físicas e materiais das 
pessoas e valorizá-las, tinha como algo mais importante e primordial o que é espiritual e eterno. Ele disse à multidão que 
com ele estava que havia um outro e melhor pão a ser comido do que aquele que ele havia multiplicado. Esse pão também 
lhes seria dado por ele: era ele mesmo, sua própria carne. Jesus declarou: “Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim 
nunca terá fome; aquele que crê em mim nunca terá sede” (Jo 6.35). Logo depois, ele afirma novamente: “Asseguro-lhes 
que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. (...) aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem 
dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha 
carne, que eu darei pela vida do mundo” (Jo 6.47-51).

O que significa comer do pão da vida? Significa crer em Jesus e considerá-lo como fonte pessoal de vida. O significado 
completo e profundo de crer vai muito além do simples acreditar. Biblicamente, crer tem como sinônimo se entregar em 
confiança e dependência (Sl 37.5). O que Jesus quis dizer à multidão que o ouvia é que eles deveriam tê-lo como Deus, como 
a única e verdadeira fonte de vida, entregando-se em confiança e dependência a ele. Ele disse explicitamente: “Da mesma 
forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha 
causa” (Jo 6.57). As pessoas não deveriam procurá-lo simplesmente para terem suas necessidades físicas e materiais 
supridas. Elas deveriam procurá-lo porque ele é Deus. Num primeiro momento de aproximação, é até normal vir a ele por 
causa daquilo que ele pode fazer. Mas o amadurecimento espiritual significa deixar de procurar apenas as bênçãos para 
ter relacionamento com o próprio abençoador.

• Por que você tem seguido e buscado a Jesus? Para suprir suas necessidades físicas e materiais simplesmente? Ou 
porque você entendeu que ele é Deus, única e verdadeira fonte de vida eterna?

• Você entregou (e tem entregado) sua vida em confiança e dependência a Jesus?

4. Alguns discípulos, quando percebem qual o principal interesse de Jesus, deixam de segui-lo

Os versículos 60 e 66 relatam: “Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: ‘Dura é essa palavra. Quem consegue 
ouvi-la?’ (...). Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo”. Que triste! Ao 
serem confrontados com a verdadeira razão pela qual deveriam estar seguindo a Jesus, muitos voltaram atrás. Não haviam 
entendido quem ele era e qual era a sua missão. Queriam apenas os benefícios que ele poderia trazer e não o compromisso 
da fé. Não eram verdadeiros discípulos. Poderíamos chamá-los de meros seguidores.
• Você é um verdadeiro discípulo de Jesus ou um mero seguidor?

5. Os verdadeiros discípulos entendem que somente em Cristo está a vida eterna

Após o acontecimento acima descrito, Jesus perguntou aos Doze, seu grupo mais íntimo de discípulos: “Vocês também não 
querem ir?” (Jo 6.67). Percebe-se com essa pergunta, que Jesus não estava preocupado com a quantidade de seguidores 
que possuía. Não se deixava impressionar com as grandes multidões que o seguiam. Ele estava interessado em verdadeiros 
discípulos.

A essa pergunta, Pedro, que havia entendido, respondeu: “Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. 
Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus” (Jo 6.68,69). O verdadeiro discípulo é aquele que compreende que Jesus é 
a única fonte de vida eterna; que sem ele, estamos condenados à morte em todos os sentidos; que ele é Deus encarnado. 
Compreendendo essas verdades, se entrega a ele totalmente e se compromete a segui-lo e obedecer-lhe.
• Você responderia como Pedro respondeu?

CONCLUSÃO E DESAFIOS

A partir dos cinco pontos abordados, surgem os seguintes desafios práticos:
1. Apresente a Deus suas necessidades e busque dele a solução para elas;
2. Avalie sinceramente suas motivações em seguir Jesus. É apenas o pão que você deseja, ou ter um verdadeiro 

relacionamento com ele?
3. Comprometa-se a seguir ao Senhor não por causa das soluções materiais que pode te oferecer, e, sim, por causa do 

relacionamento baseado em confiança e dependência que ele que estabelecer com você.

AVISO 

Dia do amigo 

Nosso próximo dia do amigo está chegando! Prepare-se em oração, fale sobre isso na célula desta semana e já comece a 
se planejar. Será de 13 a 18 de maio.  


