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O EVANGELHO DE JOÃO
N° 32 | A VIVIFICANTE PALAVRA DE DEUS
Bora começar… (5 min)
Que comida você tem prazer
em comer?

Tempo de orar (5 min)

Tempo da Palavra (15 min) Ler: João 6.51-71
A vivificante palavra de Deus
Há um ditado popular que diz: “Você é o que você come”. Especialistas da
área da saúde dizem que lá pelos 40, dependendo do que fizemos no
passado, dos hábitos alimentares, o acúmulo de gordura, o excesso de
álcool, açúcares, produtos industrializados, o consumo de tabaco etc., tudo

Apresente e ore pelos

isso somado a uma vida sedentária, poderá acarretar consequências

visitantes.

desastrosas. Pensando assim, é sempre bom lembrar que nossa

Ore por todos e pelo
estudo de hoje.
Tempo de cantar (5 min)
Aquele que Ama

alimentação diz muito a respeito de quem somos, de como estamos e de
como ficaremos no futuro: Você é o que você come.
Guardadas as proporções, é de alimentação que Jesus está falando no
texto que lemos. Entretanto, saiba que a linguagem do Senhor é figurada, e
que a forma de se comer da carne e beber do sangue de Jesus é através, não
da Ceia, mas da comunhão com o Senhor através da Palavra iluminada pelo

Aquele que tem os meus

Espírito em nosso coração — i.e., palavra de Deus e oração no Espírito (vv.

mandamentos e os guarda // Esse
é o que me ama (2x)

63-64). Quem come de Jesus pela fé na palavra de Deus revelada e

E aquele que me ama será amado
por Meu Pai // E Eu também o
amarei e Me manifestarei a ele
Aquele que tem os meus
mandamentos e os guarda // Esse
é o que me ama (2x)

iluminada pelo Espírito no coração receberá vida; é o poder da vivificante
palavra de Deus. Nós somos o que nós comemos.
Há três lições para as quais chamamos sua atenção: 1 - a palavra de
Deus é comida de verdade (vv. 51-59); 2 - a palavra de Deus é alimentação
forte (vv. 60-65); e 3 - a palavra de Deus é fonte de vida (vv. 66-71).
1. A palavra de Deus é comida de verdade (vv. 51-59)
Quando Jesus fala de comer sua carne e beber o seu sangue, ele está

E aquele que me ama será amado
por Meu Pai // E Eu também o

provocando as pessoas a submeterem o coração ao seu ensino (que é

amarei e Me manifestarei a ele

eterno de Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de

Aquele que tem os meus
mandamentos e os guarda // Esse
é o que me ama (2x)
Esse é o que me ama (2x)

Anotações:

verdadeira comida). A carne remete os ouvintes à vida de Jesus, ao Filho
verdade (Jo 1.14). O sangue remete os ouvintes à obra de Jesus na cruz, seu
sangue foi derramado, sua vida foi derramada por nós na cruz; ele é o
Cordeiro de Deus que foi sacrificado no lugar do pecador (Jo 1.29).
A verdadeira comida, portanto, não é algum tipo de religiosidade ou
espiritualidade farisaica, mística ou ritualística; a verdadeira comida
também não é a Ceia (até porque é possível comer o pão e beber o cálice
indignamente, 1Co 11.27); a verdadeira comida é aquilo para o que tanto a
Palavra como a Ceia apontam: Cristo Jesus, o Cristo crucificado.
2. A palavra de Deus é alimentação forte (vv. 60-65)
A comida oferecida por Jesus é alimentação forte. Não são todos que
conseguem digeri-la. O problema, no entanto, não está na dieta da Palavra,
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Alvos de oração (5 min)
* Anote nomes-alvo, compartilhe-os
com o grupo e ore para alcançá-los
com RD e integrá-los no PGM:

mas na dureza do coração das pessoas que a ouvem.
A Palavra é dura porque revela que não somos vítimas, mas pecadores;
não precisamos de autoajuda, estímulos ou empurrõezinhos, mas de nascer
de novo, de regeneração, de conversão, de um novo coração; estamos
mortos em nosso estado natural; precisamos do Espírito que dá vida; sem

1. __________________________

ele, ninguém conseguirá crer para a salvação (vv. 64-65). Se você não

2. __________________________

que Deus lhe abra os olhos e os ouvidos; peça que ele lhe dê apetite

3. __________________________
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)

consegue crer, se não consegue comer e beber de Jesus, ore; ore agora; peça
espiritual; peça que o Pai o leve, a leve até o Filho Jesus Cristo. É só pela
graça e por meio da fé que nos são dados pelo Espírito Santo de Deus que
podemos crer para a salvação; que conseguiremos comer e beber de Cristo.
3. A palavra de Deus é fonte de vida (vv. 66-71)
A palavra de Deus, e somente ela, é fonte de vida, pois nos revela, nos
aponta e nos leva ao “Santo de Deus”. Jesus, no entanto, temendo que Pedro
e os demais se vangloriassem, adverte-os (leia vv. 70-71). Sempre há o
risco de haver entre nós, discípulos, aqueles que não são discípulos,
crentes que não são crentes.
Como saber se esse é você, se você “é um diabo”? Vigiando suas palavras.
A boca fala do que está cheio o coração. Um diabo é um acusador, um
caluniador, alguém que encontra prazer em destruir o outro, seja
difamando com palavras ou pensamentos; seja desferindo golpes para
destruir. Cuidado! Não seja você “um diabo”. (Leia Mateus 7.21-23).
A palavra de Deus é fonte de vida. Agarre-se a ela. Coma dela. Beba

____________________________
____________________________

dela. Busque nela palavras de vida eterna. Sacie seu coração em Jesus. Não

____________________________

Cristo é a verdadeira comida. Ele é a vivificante palavra de Deus.

____________________________
____________________________

consegue? Ore. Ore agora. Peça a Deus que te dê fome e sede de Cristo.

Tempo de compartilhar (30 min)

____________________________
____________________________

1. Biblicamente, qual é o verdadeiro significado da Ceia do Senhor? Como

____________________________

2. Alguém lhe diz: “Eu tento ler a Bíblia todos os dias, mas muitas vezes parece

____________________________
____________________________

tão seco e chato; não consigo entender!”. Como você poderia ajudar essa

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

podemos mantê-lo fresco quando a repetimos tantas vezes?

pessoa (ou se ajudar, se for este também o seu caso)?
3. Você deveria ler a Bíblia e orar como disciplinas regulares, mesmo
quando você não sentir o devido prazer? Como você pode manter o
fator “prazer” aceso na alma?
4. Quais são algumas das verdades difíceis na Bíblia que vão contra a
nossa cultura? Como podemos identificar e abraçar essas verdades?
Como reparti-las com graça e verdade?
5. Como podemos, sendo cristãos, obter uma visão cada vez maior da
glória e da supremacia de Jesus Cristo de forma a nos satisfazer?
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