
Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a 

Salva��o).

Oração Final:
Guarda, � Senhor, tua Fam�lia, a Igreja, firme na f�, para que, pela tua 
gra�a, proclame tua verdade com ousadia e ministre a tua justi�a com 
amor. Mediante nosso Salvador Jesus Cristo, que vive e reina contigo e 
com o Esp�rito Santo, um s� Deus, agora e sempre. Am�m.
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 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Por que Deus realiza 

milagres?
 Leitura Bíblica: Mateus 14.13-21

Introdução:
O Evangelho de Hoje fala do 

milagre da compaix�o e da obedi�ncia. S� 
podemos aben�oar o pr�ximo depois de um verdadeiro encontro com o 
Senhor Jesus. Nossa obedi�ncia a Deus gera b�n��os ao pr�ximo e a n�s 
mesmos. No in�cio os disc�pulos t�m apenas para o grupo apost�lico cinco 
p�es e dois peixes, mas terminam com dozes cestos de p�es. A li��o � 
clara: A doa��o ao Reino de Deus � investimento espiritual. 

I. Compaixão
Jesus vai a um lugar deserto depois que fica sabendo da morte de 

Jo�o Batista. Foi para meditar? Pensar no primo que havia morrido? 
Estava angustiado? Existem momentos que precisamos nos retirar para 
lugares desertos, meditar e buscar a face do Senhor.

Desejando a gra�a da cura, as multid�es seguem o Senhor por terra 
(13). Mesmo precisando estar em deserto, Jesus v� a grande multid�o e 
tem compaix�o e por causa desse sentimento, curou seus enfermos (14). 
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Todos os milagres do Senhor s�o resultados de Sua compaix�o 
(Salmo 103.13).

Somente com compaix�o e amor podemos levar  vidas a Cristo e 
aben�oar o pr�ximo. 

Voc� conhece algu�m que tem grande compaix�o?

Na C�lula exercemos a compaix�o pelas pessoas que sofrem. Esta 
compaix�o se transforma em atitudes. 

II. O desafio
A multid�o estava disposta a estar com Jesus mesmo diante de 

sacrif�cios. Estava tarde, o mercado estava fechando, todos estavam com 
fome, mas permaneceram com Jesus. 

N�o foram as multid�es e sim os disc�pulos que solicitaram a Jesus 
para que despedissem as pessoas, pois a hora estava avan�ada e todos 
estavam com fome (15).

Jesus contraria o pedido dos disc�pulos. Afirma que as pessoas n�o 
precisariam retirar-se. O desafio � lan�ado sobre seus seguidores. Jesus diz 
(16): “dai-lhes, v�s mesmos, de comer”.

Muitas vezes pedimos ao Senhor um caminho f�cil, mas Ele nos 
leva ao desafio da f�. S�o nos desafios que vemos os milagres de Deus.

Esta proposta do Senhor despertou nos disc�pulos o sentimento de 
impossibilidade para realizar uma obra maior do que suas for�as. 
Desapontados eles dizem (17): “N�o temos aqui sen�o cinco p�es e dois 
peixes”.

Quando Jesus disse (16): “dai-lhes, v�s mesmos, de comer”, Ele 
estava se referindo exatamente aos cinco p�es e dois peixes. O milagre tem 
in�cio com o que temos. O pouco sacrificado nas m�os do Senhor gera 
milagres. Jesus diz (18): “Trazei-mos”.

N�o podemos reter o que temos. Somos desafiados a cooperar com 
a Obra de Deus. O nosso pouco precisa ser colocado e sacrificado nas 
m�os do Senhor. Nossa matem�tica precisa ser a f�rmula da f� (Hb 11.1).

Cite o nome de uma pessoa de f� que voc� conhece pessoalmente?

A C�lula ensina seus membros a serem dizimistas fi�is. O nosso pouco ou 
tudo nas m�os de Deus tem o poder de gerar milagres em nossa pr�pria 
vida.

III. O Milagre
O milagre estava para acontecer e todos precisavam estar 

preparados. Por isso Jesus mandou a multid�o se assentar (19).
Ele realiza com os p�es e os peixes os mesmos gestos que iria 

realizar com os elementos da Santa Ceia na noite de quinta-feira santa. 
“Tomou os p�es”, “ergue os olhos ao c�u”, “aben�oou”, “partiu o p�o” e
“deu aos disc�pulos”. J� era uma prepara��o para o milagre de sua morte 
na cruz para a nossa salva��o e para o sacramento da Ceia do Senhor que 
iria acompanhar nossa vida. 

Os p�es e os peixes foram colocados nas m�os do Senhor, 
aben�oados e devolvidos aos disc�pulos que distribu�ram �s multid�es. 
Esta � a din�mica da f�: Eu entrego o que tenho nas m�os de Deus, Ele 
aben�oa e devolve em minhas m�os e assim compartilho com o mundo.

As multid�es n�o apenas comeram, mas se fartaram. Os cinco p�es 
alimentaram cinco mil homens, mulheres e crian�as (21).

Os disc�pulos tinham apenas cinco p�es e dois peixes que n�o 
dariam nem mesmo o grupo de Jesus. Agiram na obedi�ncia e recolheram 
para si (20) “doze cestos cheios”: um cesto para cada disc�pulo. 

Quando investimos em Deus, al�m de aben�oar a obra do Senhor, 
aben�oamos a n�s mesmos (Lc 6.38).

Voc� tem sacrificado seus “cinco p�es e dois peixes” pela obra do 
Senhor? 

Na c�lula aprendemos a prosperar pela fidelidade.

Conclusão:
O Evangelho nos desafiou a sacrificar, por amor, o que temos. 
� na obedi�ncia a Deus que damos legalidade espiritual para o 

Senhor agir em nossa vida e atrav�s de n�s. 
Aben�oando o pr�ximo a partir das m�os do Senhor, vemos 

milagres. 
Nada adiantaria entregar os p�es diretamente nas m�os das pessoas. 

Primeiro os p�es e peixes precisam passar pelas m�os do Senhor Jesus. 
Transformaram-se em sacramento de vida e foram multiplicados. 

A l�gica espiritual � clara: S� podemos aben�oar o povo depois de 
um encontro real com o Senhor. O milagre n�o est� em entregar os p�es ao 
pobre, mas entregar os p�es a Deus e cooperar com o Ele em prol da 
salva��o integral do pr�ximo.  


