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Quebra-gelo

Desenvolvimento do ensino

A MULTIPLICAÇÃO É UM MILAGRE

Caro líder de célula, teremos neste sábado o nosso Dia da Visão, um momento importantíssimo de reciclagem da visão 
de Deus para a Sua igreja e de nossa liderança. Cremos que toda a célula deve também ser impactada e motivada por 
aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Assim sendo, lembre-se de compartilhar com sua célula os pontos 
mais relevantes do Dia da Visão e sobre o que Deus tem falado ao seu coração em relação à célula. Use seu testemunho 
para influenciar sua célula.

No mesmo sentido, escolhemos nesta semana um estudo baseada na mensagem que o Pr Paulo sempre tem pregado 
sobre a visão celular e a multiplicação das células. Que Deus possa impactar muitas vidas e mobilizar sua célula para uma 
maior consagração a Deus. Bom encontro!
 

Vamos começar falando do intrigante tema “milagres”

• Você acredita em milagres? Já recebeu um milagre pessoal? Ou pode relatar um milagre do o qual tomou 
conhecimento?
• O que mais intriga as pessoas quanto a um milagre? Por que milagres são tão especiais?

Na verdade, todos gostam muito de milagres porque eles são intervenções sobrenaturais de Deus na vida humana, 
inesperados, raros e intrigantes. Alteram as leis da natureza e revelam o poder soberano de Deus. 
Hoje vamos relembrar um dos maiores e mais importantes milagres que Jesus realizou, enfatizando os ensinos práticos 
para nós que queremos servir a Deus e ver os Seus milagres acontecendo em nossa vida e em nossa célula.

TEXTO BÍBLICO: Marcos 6.30-44

O milagre da multiplicação dos pães. Recapitule com a célula o passo-a-passo do milagre. Qual o cenário em questão? 
Qual era a necessidade urgente ali? Como o milagre aconteceu? De todas as questões que envolvem este acontecimento 
extraordinário, quando mais de  5 mil homens (se contarmos mulheres e crianças, com certeza bem mais de 10 mil 
pessoas) comerem com abundancia a partir do repartir de apenas 5 pães e 2 peixes, a que nós devemos mesmo 
buscar entender é: Afinal de contas, por que aconteceu este milagre de multiplicação? Em que condições aconteceu a 
multiplicação?
Podemos entender pelo texto lido que o milagre aconteceu por cinco razões principais que queremos destacar:

1. ESTE MILAGRE FOI MOTIVADO POR AMOR (VERSO 34). Ao realizar este milagre, Jesus não tinha qualquer 
outra motivação a não ser sua compaixão por aquele povo que tinha fome, eram como ovelhas sem pastor, e estavam 
perdidas e exaustas.  Ele viu o povo, sua necessidade, e teve compaixão. Ele não queria fama, ou reconhecimento, ou 
dinheiro, mas apenas agir em direção às necessidades de tantas pessoas. Amor era sua única motivação. A atitude de 
seus discípulos até aquele momento ainda era bem diferente. Eles disseram a Jesus para simplesmente mandar aquele 
povo embora. Não é assim que muitos agem diante de um problema? “Não tem jeito”, “é impossível”, “eu não posso 
fazer nada”, “o pouco que posso fazer não fará diferença alguma”. Mas não podemos agir assim, porque as pessoas estão 
famintas e o mundo que nos cerca está perdido e precisando desesperadamente de alguém que se importe.

Pergunta: Será que não estamos agindo exatamente como aqueles discípulos? 

2. ESTE MILAGRE ACONTECEU PORQUE JESUS DEU UMA ORDEM MUITO DIFÍCIL AOS SEUS DISCÍPULOS 
(VERSO 37). Jesus simplesmente ordenou a eles que alimentassem toda aquela multidão. Como assim? No meio do 
deserto arrumar comida para tanta gente. Ainda que tivesse onde comprar, custaria muito dinheiro. Dá pra perceber quer 
Jesus também nos deu uma ordem semelhante? Ele disse para irmos a todo o mundo e anunciar a todos os moradores 
da terra a sua mensagem de salvação (Mt 28.19-20). Dá pra entender a reação dos discípulos por desafios como esse 
sempre geram insegurança, medo e nos levam a ver dificuldades em tudo. Mas, obviamente, Jesus não esperava que 
eles fizessem um milagre, mas que, movidos pelo mesmo amor ao próximo e pela mesma visão de compaixão e 
salvação, ao menos tentassem fazer algo.

Pergunta: O que estamos fazendo e/ou podemos fazer para responder a esta ordem de Jesus: alimente a fome 
espiritual (e até física mesmo) das pessoas?
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3. ESTE MILAGRE EXIGIU UMA SÉRIA DISPOSIÇÃO AO SACRIFÍCIO E A RENUNCIA (JOÃO 6.9). Os 
discípulos resolveram fazer pelo menos o que poderiam fazer e saíram para tentar encontrar alguma comigo. Encontraram 
um garoto que tinha consigo 5 pães e 2 peixes. Muito pouco, mas diante da imensa necessidade e do pedido de 
Jesus, ele decide entregar tudo o que tinha. E sua atitude abriu a porta para que tudo acontecesse e para que nós hoje 
aprendêssemos essa lição:  todo milagre, em geral, custa alguma coisa mesmo. No mínimo, é preciso sair do conforto 
e enfrentar o desafio. Vivemos num mundo perdido, onde as pessoas estão aflitas, deprimidas, desorientadas e com 
um imenso vazio espiritual. E somos como aquele menino: o que temos, nossa fé, nosso testemunho de vida, nossa 
experiência de salvação e esperança, nossa célula, nossa igreja, Deus espera que a gente divida isso com as pessoas ao 
nosso redor. Basta colocar a nossa vida em Suas mãos, que o resto Ele mesmo fará.

Pergunta: O que seria pra você entregar os seus “5 pães e 2 peixes”? 

4. ESTE MILAGRE ACONTECEU PORQUE HOUVE UMA INTERVENÇÃO DIVINA (VERSO 41). Deus agiu 
quando os discípulos e aquele menino agiram. Porque a Bíblia garante que o mesmo Deus que nos desafia a agir, também 
nos também capacita e age sobrenaturalmente dando todo respaldo ao que fazemos para cumprir a sua vontade. É por 
isso que Jesus afirmou que estará conosco todos os dias na medida em que obedecemos ao seu “Ide por todo o mundo”. 
Também nesse sentido foi que Paulo afirmou em 1 Tessalonicenses 5.24 que “aquele que nos chama é fiel, e fará”.
O milagre só foi liberado quando os discípulos tiveram a disposição de tentar e de trazer algo para Jesus. O que podiam 
fazer era bem pouco, algo aparentemente pequeno, mas que era o melhor que conseguiram. Podemos entender que é 
só isso mesmo que Deus espera de nós: que pelo menos tentemos fazer tudo o que está ao nosso alcance, pagando o 
preço de sacrifício que for necessário, e Ele fará o milagre.

5. AO FINAL, OS DISCÍPULOS ESCOLHERAM NÃO TENTAR FAZER SOZINHO, MAS TRABALHAR COM 
JESUS E SOB SUAS ORDENS. E o resultado desta parceria nós conhecemos: um tremendo milagre. Além disso, o 
texto revela que sobraram 12 cestos cheios de pães, um símbolo pratico do ensino de Jesus, que afirmou ter vindo ao 
mundo para nos dar uma vida em abundancia (João 10.10). Com certeza aquele garoto voltou pra casa cheio de pães 
para repartir e abençoar a sua casa. 

1. Esta história é uma ilustração muito clara da visão de Deus para a nossa vida, nossa célula e nossa igreja. Ele 
viu as multidões perdidas e aflitas e sentiu compaixão. Nossa visão como gente e como igreja é demonstrar esta 
mesma compaixão, alcançando e transformando vidas, e espalhando esperança onde quer que estejamos.

2. Somos como aqueles discípulos. Temos limitações, é claro. Mas nossas dificuldades e limitações devem ser 
um estímulo para buscarmos uma solução em Deus. Precisamos tirar os olhos do nosso grande problema (“mas 
eu não tenho nada!”). Nós não crescemos sem nossas lutas e problemas, mas sim quando decidimos tentar e 
enfrentar os problemas. É aí que vencemos, sempre pela intervenção da graça capacitadora de Cristo. 

3. Precisamos sair da nossa zona de conforto. A obra de Deus requer sempre um preço de oração intensa, jejum 
e sério compromisso com Deus. Devemos estar dispostos a servir a Deus a ponto de dar nosso pão, nosso peixe, 
nosso coração e até sua própria vida por causa da visão de amor e compaixão que Deus quer derramar em nosso 
coração. 

4. É um privilegio sermos convidados pelo Rei do Universo a fazer parte da construção do projeto que Ele desenhou. 
Somos uma igreja em células e entendemos que cada crente é um discípulo e um ministro de Deus. Queremos 
ver todos os participantes das células comprometidos com a Grande Comissão: fazer discípulos e cuidar muito 
bem deles. Por isso nossa célula se multiplica, para gerar vida continuamente, para atingir um alvo maior que elas 
mesmas: alcançar os perdidos para Cristo.

5. Podemos alcançar o inimaginável em nossa vida pessoal se, movidos por compaixao pelos que ainda não 
conhecem o amor e a salvação de Jesus, trabalharmos para realizar a vontade de Deus e obedecer a ordem que 
Ele nos deu.

Esta é uma boa hora para você, líder de célula, compartilhar um pouco sobre o plano de multiplicar a célula no próximo 
mês maio. Se todos olharem para seus amigos, parentes e conhecidos com o mesmo olhar de Jesus, e se decidiram 
oferecer o que tem (uma oração, um testemunho, um convite para o dia do amigo, etc), Jesus agirá, muitos serão 
alcançados, serão fartos pelo pão vivo que é Cristo, e a célula se multiplicará naturalmente.

Conclusão

Desafio


