LIÇÃO 5:
CHAMADOS PARA MULTIPLICAR

QUEBRA-GELO: • 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?
INTRODUÇÃO: 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. Vamos relembrar um dos maiores milagres de Jesus.
DESENVOLVIMENTO: TEXTO BÍBLICO: Marcos 6.30-44. O milagre da multiplicação dos pães. 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) comeram com abundancia a partir
do repartir de apenas 5 pães e 2 peixes, o que nós devemos mesmo buscar entender é: Este milagre
aconteceu por cinco razões principais que queremos destacar:
1. Este milagre foi motivado por amor (v 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 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.
2. Este milagre aconteceu porque Jesus deu uma ordem muito difícil aos seus discípulos (v. 37).
Jesus lhes ordenou 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, Jesus
não esperava que eles fizessem um milagre, mas que, movidos pelo mesmo amor e pela mesma visão de
compaixão e salvação, ao menos tentassem fazer algo.
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 coisa.
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.
4. Este milagre aconteceu porque houve uma intervenção divina (verso 41). Deus agiu quando os
discípulos e aquele menino agiram. 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, mas que era o melhor que
conseguiram. 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, e Ele fará o milagre.
5. 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.
CONCLUSÃO: Esta história é uma ilustração da visão de Deus para nós. 1. Jesus viu as multidões
aflitas e sentiu compaixão. 2. Somos como aqueles discípulos. Nossas dificuldades e limitações devem ser
um estímulo para buscarmos uma solução em Deus. 3. Precisamos sair da nossa zona de conforto. 4. É um
privilegio sermos convidados pelo Rei do Universo a fazer parte da construção do Seu projeto. Entendemos
que cada crente é um discípulo e um ministro de Deus. Queremos todos comprometidos com a Grande
Comissão: fazer discípulos e cuidar muito bem deles. Por isso nossa célula se multiplica, para gerar vida
continuamente. Ficar juntos é bom, mas melhor é multiplicar para alcançar novas pessoas para Cristo.
DESAFIOS: Se olharmos para amigos e parentes com o mesmo olhar de Jesus, e se decidirmos
oferecer o que temos (uma oração, um testemunho, um convite...), Jesus agirá, a célula crescerá e multiplicará
1)O que podemos fazer para responder a esta ordem de Jesus: alimente a fome espiritual (e até
física mesmo) das pessoas? 2) O que seria pra você entregar os seus “5 pães e 2 peixes”?

