
 
 

Semana: 27/10/19                                              Texto base: João 6:1-15 
 

ENCONTROS COM JESUS 
 
ORIENTAÇÕES: 1) A introdução e a conclusão devem ser lidas no grupo; 2) O condutor do 
edificando deve distribuir as leituras dos textos relacionadas as perguntas antecipadamente. 3) 
Faça este momento fluir de forma organizada e harmoniosa;  
. 
 
 

Introdução:  
Dizem que para expressarmos coragem requer que tenhamos que enfrentar o medo, que 

não há coragem sem um medo como contraponto desta coragem, porem nós podemos viver em 
verdadeira coragem pois dependemos unicamente de um Deus Soberano. 

 
Após leitura do texto base, respondam as perguntas::  

1) Neste texto lido, o que mais chamou a sua atenção? Peça participação voluntária 

2) Peça a leitura de João 6:1-2. Vamos todos conferir neste Evangelho qais foram os 
milagres que Jesus já havia feito até este momento?  

3) Peça a leitura de João 6:6-7. O texto revela uma “pegadinha” do Deus Filho Jesus, a seu 
discipulo Filipe. Qual foi a pergunta que Jesus fez a ele e como a resposta de Filipe 
aponta para as atitudes que muitas temos, diante os desafios da vida? 

4) O Senhor nos envolve em seus planos e nos permite desafios. O que o Senhor estava 
procurando provocar em Filipe com a pergunta? 

5) No verso 14, João se refere ao milagre como um sinal. Qual é a verdade revelada por 
trás deste sinal, em relação a quem é Jesus Cristo? ATENÇÃO incentive a participação 
de todos!. APÓS participações peça leitura de João 6:26 e João 6:55-58. 

 

 

Compartilhando a Visão: 
Jesus é o Pão da vida. Compartilhe de forma objetiva, uma necessidade pessoal de um 

de seus alvos de Evangelismo. Termine orando por estas pessoas e necessidades. 

 
AVISOS: 

Treinamento em Evangelhismo dia 23 novembro. MOTIVE seu grupo a participar!!! 
Reuniões de Adoração e Oração Toda segunda, segunda feira de cada mês, na IPE; 

Edificando 


