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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Que problemas em sua vida parecem não ter soluções? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Bíblico – João 6.1-15 

 

À primeira vista, a necessidade costuma parecer muito maior que os recursos disponíveis. Cinco pães e dois peixes 

parecem um recurso insignificante para uma multidão, até os colocarmos nas mãos de alguém que realmente sabe o que 

fazer com eles. Muitas vezes Deus toma uma pequena dádiva e faz algo grande daquilo.  

 

Vivemos num mundo de restaurantes fast-food e de fontes de alimento facilmente acessíveis. Mal conseguimos imaginar 

uma multidão de milhares, famintos e sem alívio. Eles haviam recebido comida “espiritual” no padrão dos ensinamentos 

de Jesus, mas a necessidade física começava a distraí-los. Jesus usa a oportunidade para oferecer a seus seguidores uma 

lição valiosa. 

 

Perguntas para Exploração do Texto: 

1. Em sua opinião, por que as pessoas foram ver Jesus sem trazer nenhum alimento consigo? 

2. Por que Jesus perguntou a Filipe o que podiam fazer para alimentar a multidão? 

3. Qual era o maior obstáculo para Filipe: a falta de comida ou os custos envolvidos na alimentação da multidão? 

4. Em sua opinião, o que Jesus queria que os discípulos aprendessem desse acontecimento? 

5. Com quem você mais se parece nessa história: Filipe, André, o menino ou o povo? Por quê? 

 

Quando Jesus viu o povo, enxergou a oportunidade de amar e afirmar o seu valor. Quando os discípulos viram o povo, 

enxergaram milhares de problemas. Os discípulos trazem o lanche de um menino. A marmita se torna um banquete, e 

todos são alimentados. Nenhuma palavra de repreensão é dada. Nenhuma testa franzida de raiva é vista. Nenhum 

discurso é feito. A mesma compaixão que Jesus estende à multidão é estendida aos seus amigos. A escassez tornou-se 

uma oportunidade para a manifestação do poder de Deus. 

 

Perguntas de Reação: 

1. Quais os problemas em sua vida parecem não ter soluções? (quebra-gelo)? 

2. Você acha difícil confiar em Deus para atender suas necessidades? Por quê? 

3. O que essa história nos ensina sobre a maneira de Deus prover a seu povo? 

4. De que modo Deus lhe tem dado sabedoria e força para superar as dificuldades da vida? 

5. Como você acha que Deus deseja lidar com suas dúvidas (com base nesse acontecimento)? 

6. Pense em alguma ocasião em que Deus proveu suas necessidades de maneira inusitada ou surpreendente. Como essa 

experiência fortaleceu sua fé? 

7. O que me impede de confiar em Deus para atender minhas necessidades? 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ser inspirado pela sua vida. Fale de Jesus para ela e seja um canal 

usado por Deus para essa restauração. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: Por favor, incentivem suas células a participarem dos seguintes eventos da 

sua igreja: 1) Dia 23/05 – Cia de Teatro Jeová Nissi (19:30) | 2) Todas as Terças – Jornada Vida no Altar (07:00) | 3) Dia 

30/05 – Rede de Mulheres (19:30) | Dia 31/05 – Projeto EXISTE AMOR (manhã) 


