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LIÇÃO 123 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS       
 

- QUEBRA GELO: Qual foi a sua experiência mais recente de ter compaixão por alguém?  

                                Não precisa contar detalhes, apenas cite o exemplo.   

- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para este fim”. 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Marcos 6.37 

 
CHAMADOS PARA VIVER O AMOR DE DEUS 

INTRODUÇÃO 

Já vimos que Deus nos chamou para sermos seus discípulos e vivermos vitoriosamente com 

intensidade e não desistir. Em Marcos 6.30-44 vemos que Jesus indignado e cheio de 

compaixão pelo povo, chama os seus discípulos e lhes ordena alimentar a multidão.  
 
Alimentar a multidão foi um grande milagre; da mesma forma a suprir as necessidades das 

pessoas hoje e multiplicar uma célula não é nada fácil. Analisando o texto concluímos que a 

multiplicação dos pães 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.  

Qual foi a atitude dos discípulos? ... Eles queriam evitar o povo e mandá-los embora.  

Qual é a maior necessidade das pessoas em todos os tempos? (é de salvação eterna) 
 
2. A multiplicação aconteceu porque Jesus deu aquela ordem tão difícil (verso 37).  

A ordem era alimentar a multidão; hoje é anunciar a todo mundo a mensagem de salvação.            

O que estamos fazendo ou podemos fazer para saciar a fome das pessoas?  
 
3. A multiplicação exigiu sacrifício e renúncia (João 6.9).  

Os discípulos saíram e encontraram o menino com pouca comida, este decidiu dar o que tinha.  

Com esta atitude dele aprendemos que todo milagre custa no mínimo sair da zona de conforto e 

enfrentar os desafios.  

Em termos de evangelismos, o que seria para você entregar os seus “5 pães e 2 peixes”?  
 
4. A multiplicação aconteceu porque houve uma intervenção divina (verso 41).  

O milagre só foi liberado quando os discípulos tiveram a disposição de fazer algo de acordo com 

a orientação de Jesus. Deus agiu quando os discípulos agiram. 

O que Deus espera de nós para fazer milagres? (Que nos esforcemos e nos sacrifiquemos). 
 
5. Ao final, cada discípulo escolheu não fazer sozinho, mas trabalhar com Jesus e sob 

suas ordens. O resultado desta parceria nós conhecemos: um tremendo milagre.  

- O que tem faltado fazer em nossa equipe na célula para que possamos ter mais salvação?  
 
Conclusão 
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 e tempo às pessoas. Oremos por 

maneiras práticas de amar e ter compaixão para salvar vidas e multiplicar a célula.  
 
- APELO EVANGELÍSTICO: 

- MISSÕES MUNDIAIS: Ore por Paulo, Miriam e equipe no Níger pelas finanças e paz. 

- A VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, evangelize, consolide e encontre com o discípulo. 
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