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Prefácio

O valor do conteúdo da série Alicerces Firmes - Edição para Crianças é incal-
culável. Na sua adaptação para o evangelismo de crianças ou estudos na Escola
Bíblica Dominical, o ensino bíblico cronológico torna-se um instrumento eficaz,
agora disponível à igreja brasileira.

Muitos que conhecem as histórias bíblicas ficarão entusiasmados com este novo
método de abordagem. Aqueles que têm ensinado a Bíblia tirarão grande proveito
dos recursos proporcionados em cada lição. Da riqueza do conteúdo bíblico são
extraídas preciosas verdades que enriquecem a mente do professor e edificam a
alma do aluno.

Na minha experiência no ensino bíblico comprovei que há uma diversidade de tipos
de abordagens da Bíblia, que sem dúvida transmitem informações importantes
sobre os fatos bíblicos. Todavia, por não seguirem uma ordem cronológica e não
enfatizarem a unidade das Escrituras, esfacelam a narrativa bíblica e, muitas ve-
zes confundem o raciocínio dos aprendizes.

Como missionário e pastor, não tenho utilizado nenhum outro método que esclare-
ça com tanta facilidade a Palavra de Deus e a revelação da Sua Pessoa e do Seu
Plano eterno para com a humanidade. Desejo sinceramente que este material
equipe muitos servos de Deus, para que conduzam muitos pequeninos a Cristo.

Jadir Siqueira
Presidente Interino da MNTB

Ex-Professor do I.B.Peniel, Jacutinga-MG
Pastor da Igreja Evangélica Boas Novas, Anápolis-GO
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LIÇÃO

39 Jesus Alimentou 5 Mil Pessoas

ESBOÇO DESENVOLVIDO DA LIÇÃO

A. Introdução
Quanto tempo dura uma bisnaga de pão em sua casa?
Depois de algum tempo, ou alguém já comeu o último pedaço ou o pão se estragou.
Nós sabemos que não dura muito tempo, mas a mamãe ou o papai continuam compran-
do-o porque precisamos comer.
É fácil reconhecer o que precisamos para manter nossos corpos físicos alimentados.
Mas e quanto às nossas necessidades espirituais?

B. Multidões seguiam Jesus.

 LEIA: João 6:1-2.

Por que essas pessoas seguiam a Jesus?
- Elas se achavam pecadoras e necessitadas de um Salvador?
- Não, elas O seguiam porque estavam interessadas nos benefícios materiais que Ele

podia conceder.
Elas não se importavam com as coisas espirituais.
Queriam aquilo que lhes trouxessem benefícios físicos.

- Considere:
Seria inútil uma pessoa seguir os ensinamentos da Bíblia com o objetivo de rece-
ber bens terrenos ou riquezas. Jesus não veio ao mundo para conceder riquezas
terrenas.
Crer na Bíblia e confiar em Jesus como Salvador não vai nos garantir melhores
condições.

Mas aqui está o verdadeiro motivo por que Jesus veio.
Deus enviou Jesus para nos libertar de Satanás, do pecado e da morte eterna.

 LEIA João 6:3-4.

- Relembre:
Na festa da Páscoa, os judeus se lembravam da última noite que seus ancestrais
passaram no Egito. Vocês se lembram de que o anjo da morte não entrou em suas
casas, porque cada família tinha matado um cordeiro e colocado o sangue nos
umbrais e na verga da casa? Deus lhes ordenou que todo ano deveriam matar e
comer um cordeiro em memória da libertação de seus antepassados. O povo judeu
viajava grandes distâncias para participar da cerimônia anual da festa da Páscoa,
que acontecia em Jerusalém.

- Considere:
Aproximadamente 1 400 anos haviam se passado desde que os israelitas saíram
do Egito naquela primeira noite de Páscoa. Por que tantos judeus ainda comemo-
ravam a Páscoa? Acaso eram todos eles crentes em Deus, aguardando o Liberta-
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dor?
Não, não eram. Alguns o faziam apenas porque era um costume; outros comemo-
ravam a Páscoa porque queriam obedecer à lei de Deus exteriormente, contudo,
no seu interior, não se importavam realmente com Deus nem criam nEle.
Mas havia alguns que guardavam a Páscoa porque Deus tinha ordenado; porque
criam em Deus e confiavam que Ele iria enviar o Libertador.
Deus cumpriu o que prometeu. Jesus, o Libertador, tinha vindo, afinal!

C. Cinco pães e dois peixinhos

 LEIA João 6:5-7.

Jesus já tinha decidido o que iria fazer.
Ele fez essa pergunta a Filipe só para ver sua reação.
- Filipe já tinha visto os outros milagres de Jesus.
- Você pode se lembrar de alguns dos milagres de Jesus?
- Como Filipe deveria ter reagido?
- Ele deveria ter confiado em Jesus.

 LEIA João 6:8-9.

D. Jesus alimentou 5 mil pessoas.

 LEIA João 6:10-13.

Visual:

    “JESUS ALIMENTA 5 MIL”

Quando Jesus partiu os pães e os peixes, estes começaram a multiplicar-se em Suas
mãos.
- Compare:

Será que sua família  e todos os seus parentes conseguiriam se alimentar apenas
com um sanduíche?
Não! Ninguém, exceto Deus, que é todo-poderoso, pode fazer isso.

- Jesus foi capaz de fazer isso porque Ele é o Deus todo-poderoso.

E. O plano do povo

 LEIA João 6:14.

O povo parecia pronto a concordar que Jesus deveria ser o Salvador o qual Deus
prometera enviar ao mundo.
No entanto, eles ainda não viam a necessidade que tinham de ser salvos por Ele do
poder de Satanás, do pecado e da morte.
Eles queriam que Jesus fosse seu rei só para que Ele curasse suas doenças, desse-lhes
alimento e os libertasse do controle dos romanos.
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 LEIA João 6:15.

F. Jesus andou sobre as águas.

 LEIA João 6:16-21.

O homem tem sido capaz de fazer muitas coisas, mas ele não pode andar sobre a água.
Não foi difícil para Jesus andar sobre o mar porque Ele o criou.

G. As pessoas procuravam Jesus.

 LEIA João 6:22-26.

Jesus conhecia a mente daquele povo. Ele sabia o real motivo por que eles O buscavam.

H. Jesus, o Pão da vida

 LEIA João 6:27.

- Explicação:
Jesus não estava dizendo que é errado trabalhar para se obter alimento. Ele
estava dizendo àquelas pessoas que não deveriam trabalhar apenas para obter
alimento para o corpo a fim de sobreviver no mundo. Elas também deveriam fazer
tudo o que pudessem para assegurar vida eterna com Deus, quando deixassem
este mundo.
Jesus estava dizendo-lhes que refletissem e se esforçassem por obter alimento
espiritual e eterno. Esse alimento espiritual e eterno era a verdade que Jesus
estava ensinando-lhes.
Nós viveremos para sempre no Céu ou no lugar de castigo eterno. Que benefício
haverá para nós termos um corpo sadio e riquezas se, quando morrermos, formos
para o inferno?

 LEIA João 6:28-29.

- Relembre:
O que as pessoas que foram picadas por cobras no deserto tiveram que fazer para
serem salvas da morte? Elas só precisaram olhar para a serpente de bronze que
Moisés pendurou numa haste.

- Comparação:
Sendo você um passageiro num avião, o que precisa fazer para chegar ao seu
destino? Você apenas se senta e confia no avião e no piloto para o levarem aonde
quer ir.
Esse é o tipo de confiança que Deus quer que tenhamos no Salvador, Jesus Cristo.
Somente Ele pode nos libertar da morte e nos tornar aceitáveis a Deus.

Não podemos fazer coisa alguma para agradar a Deus nem para fazê-lO aceitar-nos.
Deus quer que confiemos apenas em Jesus como nosso Salvador.

 LEIA João 6:30-31.

O povo ainda não cria em Jesus; eles queriam ver outro milagre.
Eles só olhavam para as grandes coisas que Jesus fazia, ao invés de ouvirem a verdade
que Ele estava ensinando.
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- Eles relembraram a Jesus o maná que seus antepassados comeram no deserto du-
rante quarenta anos.

- Atribuíram a dádiva do maná a Moisés, não a Deus.
- Diziam que se Jesus fosse mesmo o Filho de Deus, deveria mostrar um sinal tão

grande quanto o que Moisés havia mostrado.

 LEIA João 6:32-33.

Jesus lhes disse que foi Seu Pai, e não Moisés, quem dera o maná aos antepassados
deles.
Depois Jesus lhes disse que assim como Seu Pai dera o maná do Céu para os israelitas não
morrerem no deserto, agora estava dando o verdadeiro pão do Céu.
- Ele estava falando de Si mesmo.
- Jesus é o pão que Deus deu a fim de que o mundo não morra e seja separado dEle

para sempre.

 LEIA João 6:34.

Mas o povo ainda estava pensando em alimento para o corpo.
Queriam que Jesus continuasse dando alimento a eles, assim como Ele os tinha alimen-
tado com pão e peixe.
- Relembre:

Você se lembra de que Nicodemos não pôde entender quando Jesus disse que ele
precisava nascer de novo? Nicodemos achou que Jesus estava dizendo que nós
temos de nascer de novo como bebês. Essas pessoas, assim como Nicodemos,
achavam que Jesus estava falando de coisas naturais e terrenas.

 LEIA João 6:35.

- Comparação:
Deus deu aos israelitas o maná do céu e água da rocha para salvá-los da morte
física no deserto.
Ele enviou Jesus do céu ao mundo para salvar os pecadores da morte eterna.
Se uma pessoa recusa alimentar-se, vai morrer fisicamente.
Porém, qualquer um que recuse confiar em Jesus como seu Salvador permanecerá
morto para Deus, separado dEle para sempre.

- Relembre:
Você se lembra de que quando Adão e Eva pecaram, foram imediatamente separa-
dos de Deus? Apesar de terem sido criados à imagem de Deus, com a capacidade
de conhecer, amar e obedecer a Ele, não podiam mais se relacionar com Deus.
Estavam sob a influência de Satanás. Porque agora eram pecadores, não tinham
mais comunhão com Deus. E, como descendentes de Adão, todos nós nascemos
pecadores, separados de Deus.

- Comparação:
O povo comeu o que Jesus lhe deu, mas no dia seguinte queria mais.
Então, Jesus disse que aqueles que confiam nEle encontrarão vida verdadeira —
vida que satisfaz completamente.
Como pode Jesus fazer isso por nós?
Ele pode satisfazer-nos porque somente Ele é capaz de trazer-nos de volta à comu-
nhão com Deus. Ele veio para nos dar uma vida nova — vida que é eterna; vida
que satisfaz.

Lição 39 - Jesus Alimentou 5 Mil Pessoas
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Jesus satisfaz completamente àqueles que dependem dEle.
Ele é o único de quem os pecadores precisam para tornar-se aceitáveis a Deus e recebe-
rem vida eterna.
Quem confiar em Jesus como seu Salvador não precisará confiar nas boas obras que
possa fazer nem em ninguém nem em coisa alguma.

I. Conclusão
E quanto a você?
Está faminto do alimento que o Senhor quer dar — o alimento que é eterno?
Você não pode trabalhar para obtê-lo; só pode recebê-lo confiando em Deus para dar o
que é necessário.
Somente Deus pode supri-lo, e foi o que Ele fez na pessoa de Jesus Cristo.

Lição 39 - Jesus Alimentou 5 Mil Pessoas
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1. Muitas pessoas seguiam a Jesus porque Ele tinha dado a eles alguma coisa para
...............................................

2. Os judeus celebravam a .......................................................... em comemoração à grande liber-
tação dos israelitas das mãos dos egípcios, quando o anjo da morte poupou seus primogênitos
porque Deus viu o sangue que haviam colocado nas vergas de suas casas.

3. Jesus tinha 5 ................................ e 2 peixinhos quando alimentou 5 mil pessoas.

4. Jesus fez este grande milagre para ......................................... que verdadeiramente Ele é
Deus.

5. Jesus não deixou que as pessoas O tornassem rei porque Ele conhecia seus
.................................................

6. Elas queriam Jesus, não porque Ele era capaz de libertá-las de ..........................................., do
pecado e da morte. Só queriam que Ele fosse seu rei a fim de que lhes desse bens materiais e
a libertasse dos romanos que dominavam seu país.

7. Os israelitas teriam morrido se Deus não lhes tivesse dado o maná. Se Deus não tivesse
enviado Jesus para ser nosso Libertador, todos nós iríamos para o
.................................................. eterno.

8. Todo aquele que confia apenas em Jesus é .......................................... de Satanás, do pecado
e do castigo eterno.

Primeiro,
responda as
questões e

preencha as
lacunas usando o

 BANCO DE
PALAVRAS:

SALVO
PÁSCOA

MOSTRAR
CORAÇÕES

COMER
CASTIGO

PÃES
  SATANÁS

Então quando todas as questões estiverem respondidas, leia a mensagem
especial sobre Jesus!

JESUS
ALIMENTOU

5.000
 PESSOAS!

REVISÃO
Texto Bíblico: João 6:1-35
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