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O melhor
candidato
Quebra-gelo
Qual é a maior “vantagem” que Jesus nos oferece? Por quê?

Tempo de cantar
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
João 14:1-14

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 A época das eleições é de pesquisa. Pesquisa de intenções 
de voto, pesquisa sobre as propostas dos candidatos, pesquisa da 
vida dos candidatos, pesquisa do que já foi realizado pelos partidos 
políticos. É uma época de reflexão sobre a atuação dos candidatos, 
dos governos que aí estão e a decepção causada por tantos. É 
época de promessa, até mesmo as mais descabidas. Cabe-nos 
pesquisar e refletir para escolher o melhor candidato.
 Na religião, acontece o mesmo. Diversos grupos oferecem 
muitas vantagens, materiais e emocionais, aos seus seguidores. 
Jesus Cristo, por sua vez, oferece-nos vida abundante, paz e 
conforto em meio às dificuldades. Suas promessas são confiáveis: 
“Eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim nunca terá fome; 
aquele que crê em mim nunca terá sede” (Jo 6.35). “Vinde a mim 
todos que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei” 
(Mt 11.28).
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 Para resolver os problemas de sua vida espiritual e preencher 
o vazio que existe em sua alma, você não precisa de outro 
candidato a não ser Jesus. Ele é o melhor porque cumpre todas as 
suas promessas e porque nos garante vida abundante aqui neste 
mundo e na eternidade. Jesus Cristo é o melhor porque é o filho 
de Deus, que morreu em nosso lugar e ressuscitou, vencendo a 
morte. Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida.

Reflexão
1. Algumas pessoas diem que muitos caminhos levam para Deus. 

O que acha disso?
2. Por que apenas Jesus é o caminho até Deus?
3. De que forma você pode ajudar outras pessoas a encontrarem 

esse caminho?

Tempo de Orar
 Em duplas, compartilhe pedidos de oração e ore 
agradecendo a Deus por Jesus ter morrido e ressuscitado a fim de 
nos levar para ele. 

Tempo de Multiplicar 
 Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo de Orar
 Informar a Agenda da Igreja. Você encontra em pibsaoluis.
org.br.
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