
EU SOU 
Tudo o Que Você Precisa 

 

Introdução 

Em um mundo onde as pessoas procuram avidamente por realizar 
seus desejos a qualquer custo, surge um homem que afirma ser a 
solução das maiores necessidades do ser humano. Coisas tão básicas 
quanto alimento, tão necessárias quanto propósito de vida e tão 
complexas como a solução para a morte. 

Esta série de lições é sobre este homem de pouca ou nenhuma 
posse material, mas com palavras tão profundas que penetram a alma 
e são capazes de transformar a vida. Qualquer que tenha contato com 
ele não continua o mesmo. Não pode, algo será mudado... Suas 
palavras são vida. Seu nome é Jesus. 

Veremos que as afirmações de Jesus como, “EU SOU o pão da 
vida”, dizem muito sobre nossas necessidades. Na verdade ele 
reivindica ser e é “tudo o que precisamos”. Alimento, luz, vida, 
caminho, ressurreição, segurança, salvação...   

Além disso, ao usar as palavras “EU SOU” para si mesmo, ele se 
iguala a Deus, pois utiliza o mesmo termo usado por Deus para se 
identificar a Moisés em Êxodo 3.14.  

Porém, mesmo sendo Deus, Jesus mostra sua face mais humana, 
importando-se com as pessoas, sentindo suas dores e colocando-se 
como a solução para tudo o que precisamos. 

 

1. Eu Sou o Messias (a fonte de água viva) - João 4.25-26 

2. Eu Sou o Pão da Vida - João 6.35, 41, 48, 51 

3. Eu Sou a Luz do Mundo - João 8.12; 9.5 (9.39-41) 

4. Eu Sou a Porta das Ovelhas - João 10.7, 9 

5. Eu Sou o Bom Pastor - João 10.11, 14-15 

6. Eu Sou a Ressurreição e a Vida - João 11.25 

7. Eu Sou o Caminho a Verdade e a Vida - João 14.6 

8. Eu Sou a Videira Verdadeira - João 15.1, 5 
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