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O EVANGELHO DE JOÃO
N° 27 | DEUS DO NÃO IMPOSSÍVEL
Bora começar… (5 min)
Fale de algo que você deseja
fazer, mas se sente incapaz de
realizar.

Tempo da Palavra (15 min)
Ler: João 6.1-15
Deus é especialista em realizar impossíveis
Não há no vocabulário de Deus palavras tais quais: “eu não dou

Tempo de orar (5 min)

conta”, “eu não posso”, “eu não consigo”, “não vai funcionar”, “isso é

Apresente e ore pelos

hoje, a multiplicação dos pães e peixes, revela-nos o poder glorioso de

visitantes.

Deus, capaz de transformar impossíveis em milagres que nos deixam

Ore por todos e pelo estudo
de hoje.
Tempo de cantar (5 min)
Deus do Impossível

impossível”. Deus não é assim. Deus não fala assim, o texto bíblico de

exclamando, de boca aberta: “Não! Não pode ser! Como Deus é
maravilhoso!”. Sim, Deus é especialista em realizar impossíveis. Ele é
Deus do não impossível.
Jesus não é padeiro
Jesus é o seu padeiro ou ele é o “pão da vida” do seu coração? (Jo

O meu Deus é o Deus do impossível //

6.35-36) Como você o busca? Para que você o busca? Faz toda a

Jeová Jireh // O grande El Shadai //

diferença quando nós o buscamos para saciar a nossa fome — buscamos

Que abriu o mar vermelho // E ao seu

a ele mesmo, a pessoa dele, quem ele é — e não apenas o invocamos

povo fez passar // Que da rocha água

para nos dar pão, paz, prosperidade e outros prazeres, mesmo que

limpa fez brotar

legítimos, mas que se tornam ídolos — quando o que mais queremos,

O meu Deus é o Deus do impossível //

quando o que mais nos alegra é o que recebemos de Deus (cura,

Que liberta encarcerados das prisões //

restauração, coisas, relacionamento etc.) e não o Cristo que comprou

Faz da estéril mãe de filhos //Restaura

com seu próprio sangue todas as bençãos espirituais (viver diante da

a alma do ferido // E dilata o amor nos

glória de Deus) nos domínios celestiais (Ef 1.3).

corações
Que dá vista aos cegos // E aos surdos
faz ouvir // Faz a tempestade se

Situações humanamente impossíveis
A melhor forma de descobrir se Jesus é o bastante, se ele é tudo o

acalmar // Andou por sobre o mar // E

que de fato precisamos, se ele é o maior prazer da vida da gente (não

aos mudos fez falar // Paralíticos e

apenas um padeiro), é observar como nos comportamos ou reagimos

coxos fez andar

diante de situações humanamente impossíveis. Olhe para o texto e veja

O meu Deus é o Deus do impossível //
É o mesmo hoje e sempre há de ser // O
meu Deus é o Deus do impossível // E
fará o impossível pra você… E fará o
impossível por você

Anotações:

o que Jesus fez: ele colocou os discípulos diante de uma situação
humanamente impossível e perguntou: E agora, o que faremos? Leia de
novo: João 6.5-6. Agora, observe as reações…
1. A reação de Filipe (v. 7)
Filipe cria no trabalho, no dinheiro. Para ele, as soluções e o
segredo da felicidade que satisfaz está em se trabalhar muito e ganhar
muito para que, sobrando, a gente possa repartir.
2. A reação de André (vv. 8-9)
André cria no potencial humano. Ele cria no que as pessoas são
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capazes de produzir com suas próprias mãos. Tanto que foi atrás de
alguma coisa entre a multidão e achou o rapaz dos pães e peixes. André

* Anote nomes-alvo, compartilhe-os

media valor ou solução pela quantidade. Deixava-se impressionar pelo

com o grupo e ore para alcançá-los
com RD e integrá-los no PGM:

volume, pela aparência.

1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________

3. A reação do rapaz com cinco pães e dois peixes
Spurgeon, pregando sobre este texto, declarou: “O que este rapazinho
está dizendo é o seguinte: ‘Não sei se o que tenho será suficiente para alimentar
essa multidão, mas se o Senhor quiser, comece um milagre a partir dos meus cinco
pães de cevada e dois peixes.’”
Quando Deus nos coloca em situações humanamente impossíveis,

4. __________________________
5. __________________________
๏ Ore para que o Espírito Santo:
๏ Prepare o coração das pessoas
para receberem a mensagem;
๏ Conceda a você coragem e
oportunidade de compartilhar;
๏ Leve as pessoas ao
arrependimento e coloque nelas
fé.

Motivos de oração (15 min)
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

ele sempre nos coloca com o objetivo de testar nossa fé, espremendo
para que saia o que de fato há em nosso coração. O que se espera é que
saia de nós fé: fé no poder do Senhor; fé de que Cristo é suficiente; fé
de que Cristo é tudo o de que nós precisamos.
O Deus do não impossível
Deus é Deus do não impossível. O grande não há impossível de
Deus é fazer você abrir mão de pães e peixes; abrir mão de suas
convicções e certezas materialistas, racionais ou emocionais; e perceber
que você precisa de Cristo pelo que ele é e não pelo que ele dá. Quando
Deus graciosamente colocar essa fé no seu coração e pela graça você
perseguir o caminho da busca pela satisfação em Cristo, você se verá
libertando-se de impossíveis para você mesmo: amor ao dinheiro, amor
ao sexo, amor à ideologias, amor à vaidade, amor ao poder, amor ao seu
ídolo de estimação… Deus é Deus do não impossível. Ele pode libertar
você.

Tempo de compartilhar (30 min)
1. Filipe cria em trabalho e dinheiro para alcançar a felicidade, André
cria no potencial humano, enquanto o rapaz cria em Jesus para suprir
as necessidades da multidão. No que você crê? Quem é Jesus para

____________________________

você? Pão ou padeiro? Ele é o fim ou o meio de se obter a realização

____________________________
____________________________

2. Incredulidade nos impede de ver que Deus é tudo e pode todas as

____________________________
Avisos da igreja (5 min)
* Tome nota e participe!

de alguma necessidade ou desejo? Como saber? Comente.
coisas. A incredulidade nos impede de vencer vícios, sejam lícitos
ou ilícitos; impede-nos de amar e de nos entregar, praticando obras
de fé. Que impossíveis Deus pode fazer por você? Como ele fará?
3. Você crê que Jesus pode matar sua fome? Não a fome de pão e
peixe, não a fome de prazeres quaisquer ou de afirmação diante dos
homens, mas a fome de ser de fato feliz, plenamente realizado, a
fome de sua alma. Ele pode. Ele é o Pão da vida. E se sua alma já
está satisfeita do Pão da vida, então use seus dons e talentos para
repartir Cristo aos outros. Onde e como você pode servir?
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