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Quebra-Gelo: Você já sentiu ou sente falta de algo em sua vida? 

Texto Bíblico: João 6.32-35 

Introdução 

 Nessa passagem, o Senhor Jesus nos fala sobre sustento e suficiência.  

Jesus usou como exemplo, a provisão de Deus ao povo através do Maná.  Os 

hebreus enquanto estavam no deserto, tinham a necessidade de se alimentar. 

Deus lhes mandava diariamente o Maná, que é chamado aqui de pão do céu.  

Jesus em seguida faz uma afirmação sobre as necessidades da alma humana. 

Ele se apresenta como o “pão de Deus”.  Os discípulos sabendo que ele lhes 

apontava para uma realidade maior, lhe pedem para ter sempre desse pão, 

não se dando conta que o Senhor falava dele mesmo.  Podemos aqui falar em 

fome no sentido de alimento e sustento, e, da sede, como busca. 

 

1. A presença de Jesus é nosso sustento 

 

 Jesus está aqui falando de salvação, mas podemos entender esta 

fala de Jesus de forma bastante ampla também. Pois fome pode 

também ser entendida como necessidades e pão como sustento.  Quem 

crê em Jesus tem a presença dele em todas as áreas da nossa vida. Nele 

encontramos:  

 Paz (Jo.14.27),  

 Consolo (Jo.16.33),  

 Refrigério (Mt.11.28) 

 Liberdade (Jo.8.36) 

 

2. Cristo mata nossa sede 

 

As pessoas vivem buscando um sentido para a vida. A grande sede 

da humanidade é a felicidade.  Felicidade verdadeira encontramos 

somente na pessoa de Jesus Cristo!  Muitos vivem buscando no que se 

apegar (dinheiro, prazeres, ilusões). Somente Cristo nos dá vida plena 

e verdadeira (Jo.10.10).  Ao encontrar Jesus, encontramos: 



 Nosso Salvador: O filho de Deus que deu sua vida por nós 

(João 3.16) 

 Mediador: Aquele que intercede por nós diante do Pai. Aquele 

por meio de quem temo acesso a presença de Deus (Rm.8.34, 1 

Tm.2.5, Hb.4.15-16) 

 Nosso porto seguro: Ele promete estar conosco a cada 

momento: (Mt.28.20) 

 

3.  Tudo isso está disponível para quem crê 

 

Jesus diz, que tudo isso é para aqueles que crêem.  Quem 

realmente crê, ora perseverantemente e espera com paciência, 

independente de circunstância.  Tudo que Deus nos oferece (tanto a 

salvação quanto suas bênçãos) é pela sua graça.   Mas a maneira que 

essa graça nos alcança é por meio da fé. Fé é confiar plenamente!  É 

como dar um cheque em branco!  

O Senhor quer que confiemos nele, como uma criança confia 

que seu pai a segurará nos braços quando precisa de ajuda para descer 

de um lugar alto! Essa confiança é a fé move a mão do Senhor em 

nosso favor (Mt.8.13). Quando cremos verdadeiramente, nossa vida 

passa a desfrutar dessa presença transformadora que sacia nossa alma.  

Conclusão 

Independente de onde nós viemos, de quem nós somos ou daquilo que 

temos nossa maior necessidade só pode ser suprida pela pessoa de Jesus.  

Como está sua vida? Tem algo que precise ser apresentado ao Senhor em 

oração? Independente da resposta de Deus, é preciso tem mente que ter Jesus 

nos basta! 

Tem alguém que ainda não tomou uma decisão por Cristo? Hoje é dia 

essa é a hora de abrir seu coração para o Senhor e ser salvo.   Vamos orar! 
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