
 24 

João 6 
 
Nesta Lição Estudará... 
Jesus Alimenta a Multidão 
Jesus Anda em Cima das Águas  
O Povo Procura Jesus 
Jesus, o Pão da Vida 
As Palavras de Vida Eterna 
 
JESUS ALIMENTA A MULTIDÃO : Leia João 6:1-15. 
     Mateus, outro discípulo de Jesus, fala-nos mais detalhadamente sobre 
este milagre no capítulo 14 do seu Evangelho. Jesus e os Seus discípulos 
tinham ido para um lugar isolado para se afastarem da multidão. Mas as 
pessoas seguiram-No, levando consigo os seus doentes, para que Jesus os 
curasse. E Jesus curou-os. Ele tinha compaixão do povo. Já era tarde. Todos 
estavam com fome e não havia lugar nenhum onde pudessem comprar 
comida. 
     Jesus ensinou-nos muitas lições através do que Ele fez em seguida. Ele 
fez-nos compreender que Deus Se interessa por nós e pelas nossas 
necessidades. Ele mostrou-nos que pode tomar conta destas necessidades. 
     A palavra traduzida aqui por “pães”, significa pães muito pequenos. Os 
cinco pães e dois pequenos peixes, eram um bom lanche para um rapaz 
faminto. Mas o Mestre pediu aqueles pães e peixes, e o rapaz deu-os a 
Jesus. Com a bênção de Jesus, este lanche tornou-se suficiente para que os 
5.000 homens comessem à vontade. E o rapaz não ficou com fome. Ele 
comeu tanto quanto queria. Nós nunca perdemos, quando damos o que 
temos a Deus. Ele sempre nos dá de volta mais do que lhe damos. 
     Foi após Jesus ter dado graças a Deus pelo que tinha, que o alimento foi 
multiplicado. À medida que agradecemos a Deus o que Ele nos tem dado, 
as nossas necessidades são supridas. 
     Os discípulos também ajudaram no milagre. Conforme eles recebiam 
das mãos de Jesus, o alimento partido, este ia crescendo e multiplicando-se 
para satisfazer as necessidades. A Palavra de Deus é algumas vezes 
chamada “pão” e “carne”. Ao compartilharmos a Sua Palavra com outros, 
Deus a abençoa-a e faz com que ela satisfaça espiritualmente as pessoas fa-
mintas. 
     Jesus sempre fez tudo de um modo ordeiro. Ele organizou todas as 
coisas para que aquela grande multidão fosse alimentada, sem confusão. 
Depois Ele mandou que os discípulos recolhessem tudo o que tinha 
sobrado, ensinando-nos que não devemos ser esbanjadores. 



 25 

     O povo ficou entusiasmado com este milagre. O Messias que Deus tinha 
prometido enviar ao Seu povo, seria um profeta como Moisés. Moisés tinha 
orado no deserto, e Deus enviara um alimento chamado maná. Jesus 
também tinha milagrosamente alimentado uma grande multidão naquele 
lugar isolado. Ele deveria ser o Profeta, o Messias. Eles queriam fazê-Lo 
rei. 
     Mas Jesus não tinha vindo para derrubar o governo romano e tornar-Se 
governador no Seu pais. Ele viera para derrubar, destruir o poder do 
pecado, naqueles que quisessem viver rectamente. Ele tornar-se-ia o Senhor 
e Rei de muitas vidas, mas o Seu reino era espiritual, não politico. O povo, 
entretanto, não compreendia isto, então Ele teve que Se afastar dele. 
 

Para Fazer 
 
1. Agradece a Deus o seu alimento, antes de comer? O fá-lo-á daqui em 
diante?  
 
2Qual o milagre que Jesus fez com os cinco pães e os dois pequenos peixes 
do rapaz?  
a) Ele fez com que fossem suficientes para alimentar os 12 discípulos. 
b) Ele encheu com eles 12 cestos. 
c) Ele multiplicou-os de tal modo, que alimentaram quase 5.000 homens. 
 
3. O que é que o povo quis fazer depois que Jesus os alimentou? 
a) Arrepender-se dos seus pecados e ser salvo.   
b) Coroar Jesus, rei do seu pais. 
c) Aceitar Jesus como seu guia espiritual. 
 
JESUS ANDA POR CIMA DAS ÁGUAS: Leia João 6:16-21. 
     Atravessando o lago da Galileia, os discípulos foram surpreendidos por 
uma tempestade, e ficaram com medo porque o barco estava quase a 
naufragar. Jesus veio ao encontro deles, andando sobre as águas, e entrou 
no barco para os salvar. Quem pode andar em cima das águas, ou fazer 
cessar uma tempestade? Por acaso um simples homem poderia fazer isto? 
Jesus pode fazer qualquer coisa, porque Ele é o Filho de Deus. 
     Ter Jesus dentro do barco é como ter Jesus nas nossas vidas. Com Ele 
nós estamos seguros no meio das tempestades da vida. Ele tira de nós o 
medo e dá-nos paz. David, o escritor dos cânticos, dos tempos bíblicos, 
escreveu: 
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“Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas 
tribulações” (Salmo 34:6). 
 

Para Fazer 
 
4. O Senhor, já alguma vez, o libertou dos seus temores, lhe deu paz, e o 
livrou dos seus problemas? Dê-Lhe graças por isso! 
 
O POVO PROCURA JESUS: Leia João 6:22-24. 
     Jesus era muito popular. Aonde quer que Ele fosse, as multidões 
seguiam-No. Eles pensavam que Ele era exactamente o tipo de pessoa que 
precisavam como rei. Com o Seu poder miraculoso, Ele podia curar todos 
os doentes. Ele dar-lhes-ia alimento e assim não precisariam de trabalhar. 
     Naquela época, a morada de Jesus era na cidade de Cafarnaum, na costa 
oeste do mar da Galileia. A multidão que tinha desejado fazer d’Ele o seu 
líder, num movimento revolucionário, seguiu-O até lá. Mas Jesus não levou 
em consideração o que eles queriam. Mais tarde os Seus inimigos     
acusaram-No de tentar incitar uma revolução, mas todo o povo sabia quão 
tola era aquela acusação. 
 

Para Fazer 
 
5. Onde é que era a morada de Jesus naquela época?  
a) Em Cafarnaum, no mar Mediterrâneo. 
b) Em Cafarnaum, no mar da Galileia. 
c) Em Nazaré. 
 
JESUS, O PÃO DA VIDA: Leia João 6:25-59. 
     Jesus ensinou que Deus queria que o povo cresse n’Ele. O povo 
perguntou-Lhe: “Que faremos para executar as obras de Deus?” e Jesus 
respondeu: “... creiais naquele que ele enviou” (28-29). 
     Eles queriam que Jesus lhes desse o maná, mas Ele disse-lhes que tinha 
para eles uma coisa melhor do que o maná. Ele era o Pão da Vida que Deus 
tinha enviado do céu. 
     Algumas pessoas ficaram zangadas quando Jesus disse que elas 
precisavam de comer a Sua carne e beber o Seu sangue. Este é um outro 
exemplo de linguagem figurada. Jesus queria dizer que as pessoas tinham 
que O receber nas suas vidas, da mesma forma que recebiam o alimento 
para os seus corpos. O alimento dava-lhes vida física. Ele dar-lhes-ia vida 
eterna. 
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     Algum tempo depois, Jesus deu aos Seus discípulos o pão e o vinho e 
disse-lhes que estes representavam o Seu corpo e o Seu sangue. Jesus disse-
lhes que quando eles se reunissem para comer, deveriam lembrar-se da Sua 
morte. É por isso que hoje temos o que chamamos “A Ceia do Senhor” ou 
“Santa Comunhão”. Participar da comunhão ou ceia, não salva ninguém. 
Não deve participar da ceia a menos que já tenha sido salvo dos pecados. 
 

Para Fazer 
 
6. Sublinhe o versículo que mais gostou, neste texto. 
 
7. Decore João 6:29. 
 
8. O que Jesus quis dizer quando afirmou: “Se vocês não comerem a carne 
do Filho do homem e não beberem o Seu sangue, não terão vida em si 
mesmos”? 
a) Que as pessoas tinham, realmente, de comer a Sua carne. 
b) Que as pessoas tinham, realmente, de beber o Seu sangue. 
c) Que as pessoas tinham de O receber nas suas vidas, da mesma forma que  
    recebiam o alimento para os seus corpos. 
 
9. Qual é o propósito da Santa Ceia? 
a) Salvar-nos do pecado. 
b) Mostrar que somos membros da igreja. 
c)Representar o corpo e o sangue de Jesus, pois os crentes celebram a  
    comunhão em memória da morte de Cristo. 
 
AS PALAVRAS DE VIDA ETERNA : Leia João 6:60-71. 
     No tempo presente, também alguns começam a seguir Jesus, mas 
ofendem-se e afastam-se d’Ele. Jesus perguntou aos discípulos se eles 
queriam deixá-Lo. Pedro respondeu: “Mestre, para quem iremos nós? Só tu 
tens as palavras que dão a vida eterna” (68*). É muito importante que nós 
compreendamos a verdade contida nas palavras de Pedro. 
     É necessário que conheçamos Jesus para termos a vida eterna, não 
apenas sabermos a respeito d’Ele. Talvez saiba alguma coisa a respeito do 
presidente do seu país, mas não o conhece pessoalmente. Muitas pessoas 
sabem a respeito de Jesus, mas não o conhecem como seu Salvador. 
 
“E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e 
a Jesus Cristo, a quem enviaste” (João 17:3). 
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     Conhece Jesus como seu Salvador? Se não O conhece, precisa orar, 
agora mesmo, confessando os seus pecados e pedindo a Deus para o salvar. 
A sua esperança de salvação deve estar não naquilo que tem feito, mas no 
que Jesus fez por si. 

 
Para Fazer 

 
10. Reflicta sobre João 17:3. 
 
11. O que é que Pedro disse? 
a) “Senhor, a quem vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida  
    eterna.” 
b) “Senhor, estes ensinamentos são difíceis demais.” 
c) “Senhor, como o Senhor pode dar-nos a Sua carne para comer?” 
 
12. O que precisa de fazer para ser salvo? 
a) Precisa de crer que Jesus morreu por si e aceitá-Lo como seu Salvador. 
b) Precisa de saber alguma coisa a respeito de Jesus. 
c) Precisa de ter uma boa nota no estudo deste curso por correspondência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


