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Nesta série, estamos estudando sobre a nossa identidade tanto individual, como discípulos, quanto coletiva, como igreja 
de Jesus Cristo. Desejamos que todos compreendam claramente o chamado e o propósito de Deus para suas vidas.
Já vimos que Deus nos chamou para segui-lo e sermos seus discípulos (para estarmos com Ele e para pregarmos o 
Evangelho) e também para vivermos vitoriosamente com intensidade e sem desistir jamais. Somos discípulos e servos 
de Jesus Cristo. Nesta semana, estudaremos mais um aspecto de nossa identidade. 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

Leitura Bíblica: Marcos 6.30-44

Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado.
Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: “Venham comigo para um lugar 
deserto e descansem um pouco”. Assim, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, 
tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande 
multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e, 
por isso, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: “Este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que 
possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer”. Ele, porém, respondeu: “Deem-lhes vocês algo para comer”. Eles 
lhe disseram: “Isto exigiria duzentos denários! Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? “. Perguntou ele: “Quantos 
pães vocês têm? Verifiquem”. Quando ficaram sabendo, disseram: “Cinco pães e dois peixes”. Então Jesus ordenou que fizessem todo 
o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta. Tomando os cinco 
pães e os dois peixes e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os 
servissem ao povo. E também dividiu os dois peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 
doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cinco mil homens.

A multiplicação dos pães foi um dos maiores e mais importantes milagres que Jesus realizou, sendo, por isso mesmo, 
narrado em detalhes nos quatro evangelhos. Havia uma multidão naquele lugar, com milhares de pessoas cansadas, 
famintas, necessitadas, consideradas por Jesus como ovelhas sem pastor. O ponto principal a destacar neste estudo 
é que, indignado e cheio de compaixão por aquele povo, Jesus chama os seus discípulos e dá a eles uma ordem 
impossível. Eles deveriam alimentar toda aquela multidão. 

Somos os discípulos de Jesus em nossa geração. E, se olharmos ao redor, o que vamos constatar? Que a maioria à 
nossa volta, nas ruas, nas escolas, em todos os lugares, é também um povo cansado, frustrado, perdido, com imensas 
necessidades, como ovelhas sem pastor. E se Jesus espera que hoje, como seus discípulos, façamos o mesmo, socorrendo 
os que nos cercam, alimentando-os e mostrando o caminho, como poderemos fazer isso? 

Apesar de haver outras boas iniciativas, nós entendemos que a única maneira de alcançarmos as multidões e 
ganharmos a nossa geração para Deus é por meio da multiplicação de muitas células em toda a cidade. Em cada uma 
delas, de uma forma pessoal e amorosa, o pão vivo que desceu do céu pode ser repartido e os novos convertidos 
podem ser cuidados e discipulados. 
Mas multiplicar uma célula não é nada fácil. De fato, é muito difícil e precisamos de um verdadeiro milagre para 
multiplicá-la todos os anos. Por isso, ao analisar cuidadosamente este grande e significativo milagre, podemos descobrir 
porque e em que condições ele aconteceu. Analisando o texto acima, concluímos que a multiplicação aconteceu por 
cinco razões principais: 

1. A multiplicação foi motivada por amor (verso 34). Ao realizar este milagre, Jesus não tinha qualquer outra 
motivação senão a compaixão que sentia por aquele povo tão necessitado. Amor era o que motivava. 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 se escolhemos amar a Deus e amar o nosso próximo, 
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não podemos ficar cegos às necessidades urgentes, e não podemos negar o nosso testemunho. Nossa declaração de 
visão diz que somos uma igreja em células que vive o amor de Cristo. Quem vive o Seu amor, ama a si mesmo, ama 
seus irmãos, mas ama também o seu próximo e se importa com sua maior necessidade: a salvação eterna.

Pergunta: Será que não estamos agindo exatamente como aqueles discípulos e tentando evitar as multidões? 

2. A multiplicação aconteceu porque Jesus deu aquela ordem tão difícil (verso 37). Jesus simplesmente 
ordenou a eles que alimentassem toda aquela multidão. Dá pra perceber que Jesus também nos deu uma ordem 
semelhante? Ele disse para irmos por todo o mundo e anunciar a todos a mensagem de salvação (Mt 28.19-20). 
Obviamente, Jesus não esperava que eles sozinhos fizessem um milagre, mas que, movidos por amor ao próximo, se 
esforçassem para fazer o melhor que pudessem. 

Pergunta: O que estamos fazendo e/ou podemos fazer para responder a esta ordem de Jesus: sacie a fome das 
pessoas? 

3. A multiplicação exigiu sacrifício e renuncia (João 6.9). Os discípulos resolveram sair em busca de alguma 
comida. Encontraram um garoto com cinco pães e dois peixes. Muito pouco, mas diante da imensa necessidade, ele 
decide entregar tudo o que tinha. Sua atitude abriu a porta para que acontecesse milagre. Com ele aprendemos que 
todo milagre, em geral, custa alguma coisa, no mínimo, sair da zona de conforto e enfrentar os desafios. Com certeza, 
Deus espera que, à semelhança daquela garoto, nós repartamos com os outros o que já temos recebido de Deus. 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. A multiplicação aconteceu porque houve uma intervenção divina (verso 41). Deus agiu quando 
os discípulos agiram. A Bíblia garante que o mesmo Deus que nos desafia a agir, também nos capacita e age 
sobrenaturalmente. Por isso mesmo, 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. Isso é o que 
Deus espera de nós: que nos esforcemos para fazer o que está ao nosso alcance, ainda que com sacrifício, e o milagre 
Ele fará.

5. Ao final, cada discípulo escolheu não 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 prático do ensino de Jesus, que afirmou ter vindo ao mundo para nos dar vida 
em abundância (João 10.10). Com certeza aquele garoto voltou para casa com muitos pães e peixes para repartir e 
abençoar a sua casa. 

CONCLUSÃO
• Amor e compaixão pelos perdidos são a maior motivação e o fator que mais impulsiona uma multiplicação celular. 
Quem ama se importa, ora intensamente, convida e faz o que pode para alcançar e transformar vidas.

• Somos como aqueles discípulos e 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 e crer que 
Deus nos dará a graça capacitadora de Cristo. 

• Precisamos sair da nossa zona de conforto. A obra de Deus requer oração intensa e disposição para servir a Deus a 
ponto de dar pão, peixe, amizade, tempo, e o que mais for necessário como nossa parte no milagre da salvar vidas.  

DESAFIO
Esta é uma boa hora para você, líder de célula, começar a preparar e planejar com a sua célula a próxima multiplicação. 
Indique o líder em treinamento e marque uma data-alvo para a multiplicação. 
Dia 14 de junho, dois dias após a abertura da Copa do Mundo, é o Dia Nacional de Evangelização. Todas as células 
deverão realizar um Evento de Colheita. Aproveite o tema do estudo e, movidos por compaixão, planejem com 
capricho que farão. 


