
Em Cristo temos todas as coisas; Ele providencia tudo. Compete a 
cada um de n�s viver confiando na santa provid�ncia de acordo com o 
Evangelho do Senhor. N�o somos aben�oados para viver divididos, mas 
em unidade, amor e solidariedade com todos. O reconhecimento da 
Provid�ncia de Deus em nossa vida nos faz viver de forma diferente. 
Somos aben�oados para aben�oar. 

Voc� tem sido semeador de paz? 

Conclusão: 
Reconhecemos Jesus como o Senhor da Provid�ncia Divina. 

Confiamos em sua bondade, agradecemos, e oramos para que possamos 
viver em sabedoria e unidade. Deus nos aben�oa para que sejamos 
instrumentos de gra�a na vida do pr�ximo. 

Oração
� Senhor, de quem procede todo o bem, concede que, por tua santa 
inspira��o, cogitemos o que � bom, e por tua orienta��o misericordiosa o 
executemos. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo 
e com o Esp�rito Santo, um s� Deus, agora e sempre. Amém. 

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).
Recado: Prepare sua C�lula para o Retiro de Peniel. 

17� Domingo do Tempo Comum
A Providência Divina

Jo�o 6.1-15

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: O que � provid�ncia Divina?
 Leitura Inicial: Jo�o 6.1-15

Provid�ncia Divina � a a��o de Deus que 
sustenta e preserva a natureza criada, 
principalmente o ser humano que � sua imagem e semelhan�a. Os filhos e 
filhas de Deus gozam de sua Provid�ncia em todas as �reas de sua vida. 
Precisamos reconhecer Sua a��o e agradecer pelo seu cuidado. O Deus da 
B�blia Sagrada � provedor de todas as coisas. Nele estamos completos. Sua 
justi�a, paz, fraternidade e salva��o alcan�am nossa vida. 

Hoje os textos b�blicos nos levam a conhecer e confiar na gra�a da 
Provid�ncia Divina. 

I. Precisamos reconhecer Jesus como o Senhor da Providência
Jesus � o P�o de Deus que desceu do C�u. � o pr�prio Deus 

encarnado para a nossa salva��o. Nele somos completos. Ele trabalha para 
realizar a vontade do Pai e suprir nossa vida para que possamos cumprir a 
miss�o. 

O Evangelho de Jo�o 6.1-15 fala da multiplica��o dos P�es como 
um ato de Deus onde manifestou o cuidado e a santa provid�ncia sobre as 
pessoas que ouviam seus ensinamentos. 
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Jesus est� �s margens do Mar da Galile�a e � seguido por uma 
grande multid�o, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos 
enfermos.

Jesus preocupado com as pessoas diz a Filipe (5): “Onde 
compraremos p�es para lhes dar a comer?”. 

Ele falou isso para (6) “o experimentar; porque ele bem sabia o que 
estava para fazer”.

Filipe diz que n�o havia condi��es financeiras para comprar p�o 
(7) e Andr� afirma que um rapaz tinha apenas cinco p�es de cevada e dois 
peixinhos, o que era insuficiente para tanta gente (8,9). 

Mas Jesus, ensinando sobre a Provid�ncia Divina, manda o povo 
sentar e multiplica os p�es e os peixes e alimenta cinco mil homens e 
ainda entrega de sobra doze cestos cheios de p�es para os disc�pulos. 

Diante do milagre o povo diz (14): “Este �, verdadeiramente, o 
profeta que devia vir ao mundo”.

Jesus nos ensina que Ele � o Senhor da Provid�ncia. Ele tem o 
poder de suprir nossas necessidades para que possamos ministrar sua 
vontade sobre as pessoas. Precisamos apenas agir pela f� e Ele nos usar� 
para sermos sinal de Deus no mundo com a��es concretas de justi�a, 
solidariedade e fraternidade. 

Deus tem suprido suas necessidades?

II. Precisamos confiar na Providência Divina 
No Antigo Testamento Deus tamb�m operou o milagre da 

multiplica��o de P�es sustentando seus profetas na miss�o.
Em II Reis 4.42-44 conta que um homem chegou de uma regi�o 

chamada Baal-Salisa, trazendo para Eliseu vinte p�es feitos com a 
primeira cevada que havia sido colhida naquele ano e tamb�m algumas 
espigas de cevada ainda verdes. Eliseu mandou que o seu disc�pulo desse 
aquela comida ao grupo de profetas. Mas o disc�pulo de Eliseu perguntou: 
O senhor acha que isto d� para cem homens? Eliseu respondeu: Entregue a 
eles, e eles comer�o, pois o Deus diz que eles v�o comer e ainda vai 
sobrar. O disc�pulo lhes deu a comida, e, como o Senhor tinha dito, todos 
comeram, e ainda sobrou.

Eliseu confiava na providencia divina e Deus supriu cem homens 
com apenas vinte p�es. Nossa confian�a no Senhor gera paz e descanso. 
Conseguiremos fazer a obra de Deus no mundo e aben�oar o pr�ximo 
porque Deus ir� suprir todas as nossas necessidades. Precisamos confiar e 

entregar a Deus nosso presente e futuro. Nossa vida nas m�os de Deus 
gera milagres.  

Voc� j� presenciou o milagre da provid�ncia em sua vida? Conte 
seu testemunho. 

III. Precisamos agradecer a Providência Divina
O Salmo 145 nos ensina a agradecer a providencia do Senhor.
Quando temos comunh�o com Deus h� motivos para render gra�as 

e falar de sua gl�ria e poder (10-12).  
Diante de todas as dificuldades, devemos declarar (13): “O teu 

reino � o de todos os s�culos, e o teu dom�nio subsiste por todas as 
gera��es. O SENHOR � fiel em todas as suas palavras e santo em todas as 
suas obras”.

Ele nunca falhar�; mas nos sustentar� e nos levantar� (14). 
Olhamos para os seus olhos, pois Dele vem o nosso alimento (15-16). 

Somente Ele � “Justo em todos os seus caminhos, benigno em todas as 
suas obras”.

Podemos invoc�-lo com confian�a, pois (18) “perto est� o 
SENHOR de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em 
verdade”.

A santa Provid�ncia sempre vir� sobre a pessoa de f�. Diante das 
lutas ou agimos com desespero ou com confian�a. Quem tem f� no Senhor 
ter� descanso na hora da crise e saber� esperar do Deus o milagre. 

O que fazer na hora da crise? 

IV. Precisamos viver com sabedoria a Providência divina
Temos Jesus como Senhor e Salvador. Ele conhece nossas 

necessidades e devemos viver em sabedoria. 
Paulo, em Ef�sios 4.1-6, clama a igreja para que viva em 

sabedoria, confiando na Provid�ncia divina.
Paulo est� preso por causa da prega��o do Evangelho e pede os 

disc�pulos para que vivam de uma maneira que esteja de acordo com a 
vontade de Deus (1). Eles deveriam ser sempre humildes, educados e 
pacientes, suportando uns aos outros com amor. Deveriam fazer de tudo 
para conservar, por meio da paz, a uni�o dada pelo Esp�rito. Hoje h� um s� 
corpo, e um s� Esp�rito, e uma s� esperan�a, para a qual Deus nos 
chamou. H� um s� Senhor, uma s� f� e um s� batismo. H� somente um 
Deus e Pai de todos, que � o Senhor de todos, que age por meio de todos e 
est� em todos.


