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LIÇÃO 180 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Fale em poucas palavras o que é para você “COMPAIXÃO” 

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

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Marcos 6:34 
 

A PESSOA E AS OBRAS DE JESUS CRISTO: Compaixão gera Multiplicação - João 6:1-15 
 
Introdução: A alimentação dos cinco mil foi um milagre, de tal magnitude que se encontra 

registrado nos quatro Evangelhos.  

O problema era evidente, como alimentar uma multidão; para isso foram propostas quatro 

soluções: 
 
Primeira solução: Os discípulos sugeriram que Jesus mandasse o povo embora (Mc-6:35-36).  

Os discípulos queriam se livrar do problema. 

Jesus queria resolver o problema da multidão usando os discípulos (Deus quer nos usar para 

levarmos muitas pessoas a Ele.) MULTIPLICARMOS.  (Leia  Mateus 14:16). 
 
Segunda solução Esta solução veio de Filipe em resposta ao “TESTE” de Jesus (João 6:5-6) 

Filipe fez as contas e chegou a conclusão de que seria necessário o equivalente ao salário de 

duzentos dias de trabalho! E não seria suficiente para saciar a fome de todos os homens, 

mulheres e crianças ali presentes. (João 6:7). Muitas vezes acreditamos que o dinheiro é a 

resposta para tudo. Fica claro que Jesus estava apenas testando a fé de Filipe. 
 
Terceira solução: Veio de André mas ele não estava bem certo de como o problema seria 

resolvido; encontrou um menino que havia trazido um lanche: Dois peixes e cinco pães de 

cevada.  (João 6:8-9)                                                                                                                                                                             

Mas uma vez André apresentou alguém a Jesus (João 1:40-42). Não sabemos como André 

encontrou esse menino mas foi a melhor coisa que poderia ter feito. (Nós temos apresentado 

pessoas a Jesus?).   

Tudo indica que André gostava de tratar com as pessoas e de ajudar a resolver problemas.  Que 

Deus levante alguns ANDRÉS entre nós. 
 
Quarta solução: Esta solução foi apresentada por Jesus, A VERDADEIRA SOLUÇÃO! Jesus 

pegou o lanche do menino, abençoou aquele alimento e o repartiu entregando aos discípulos 

para alimentarem a multidão (João 6:10-11).  

O MILAGRE ocorreu nas mãos do SALVADOR, não nas mãos dos discípulos. Foi JESUS quem 

multiplicou o alimento; os discípulos tiveram o grande privilégio de distribuí-lo. Todos comeram 

até ficarem satisfeitos. 
 
Conclusão e Aplicações:  

Toda vez que surge uma necessidade devemos entregar tudo a Jesus e deixar que Ele faça o 

resto. Devemos começar com o que temos, colocando tudo nas mãos dEle. Com esse ato da 

multiplicação, o MESTRE lembrou o povo faminto que DEUS é a fonte de todas as dádivas boas 

e necessárias para nós. Devemos dar graças a Deus por aquilo que temos, e Ele multiplicará 

todos os nossos recursos. Jesus quer que multipliquemos em todas as áreas. (João 6:12-14). 
 
EVANGELISMO - APELO: Faça um apelo para a salvação e para consagração de vidas! 

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

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