
EU SOU Tudo o Que Você Precisa 

Lição 2: EU SOU o Pão da Vida 

 

ABERTURA: 

A. Quantos tipos de pães existem no mundo? 
B. Quanto tempo você já passou sem comer? 
C. Qual o alimento que existe em todos os lugares do mundo? 

 

PROPÓSITO:  Em quase todos os lugares do planeta, o pão é 
reconhecido como um alimento básico para o ser humano.           

Com diversos formatos e inúmeras aplicações, ele sacia a fome 
de milhares de pessoas pelo mundo todos os dias. Jesus reivindica 
ser o pão que dá vida. Quem comer dele terá a “vida eterna”          
(v. 27, 35, 50 e 51). 

    

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: João 6.25-51 

A. Porque Jesus repreendeu as pessoas que vieram procurá-lo?   
(v. 25-27) 

B. O que Deus espera de nós, segundo esses versículos (v. 28-29, 
35-36, 45)? 

C. Em que aspectos Jesus é maior que Moisés? (v. 30-33, 49-50) 
D. De que maneira Jesus mata nossa fome e nossa sede para 

sempre? (v. 35, 51) 
E. Como está sua fome pelo verdadeiro pão que dá vida, Jesus?  

(v. 50-51) 
F. Você tem se alimentado todos os dias de Jesus? Como você 

pode melhorar sua dieta espiritual? 
 

PONTO:  

Jesus conhece nossas necessidades. Ele não deixa faltar o pão de 
cada dia. Mas ele está muito mais preocupado em prover um 
alimento espiritual que nos dá vida eterna. Jesus é tudo o que você 
precisa. 
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