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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Faça as seguintes perguntas: 1) Você já passou pela experiência de ter 

muita vontade comer alguma coisa e quando o fez sentiu-se plenamente satisfeito? Fale um pouco mais... 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): escolha cânticos que façam conexão com o tema abordado.  

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Base – João 6.1-15 e 22-40 

 

CONHECENDO PALAVRAS DO TEXTO (para o líder da célula) 

Denários (v.7): moeda corrente da época de Jesus. Cada denário equivalia a uma diária de um trabalhador. 

 

OBSERVANDO OS FATOS (perguntas importantes para entendimento do texto) 

1. Qual foi o problema enfrentado por Jesus nesse episódio? (v.5). 2) Qual foi a dificuldade levantada por Filipe a um dos 

discípulos? (v.7). 3) Que alternativa foi apresentada por André, irmão de Simão Pedro? (v.8,9). 4) O que fez Jesus para 

resolver a dificuldade? (v.10,11). 5) Como se sentiu a multidão depois da solução dada por Jesus? (v.12). 6) Quantos 

cestos de pão sobraram? (v.13). 7) O que a multidão quis fazer com Jesus depois que Ele realizou o milagre da 

multiplicação? (v.15). 8) Como Jesus foi encontrar-se com os seus discípulos no mar da Galileia? (v.19). O que aconteceu 

quando a multidão sentiu falta de Jesus? (v.24). 

 

INTERPRETANDO OS FATOS 

1. Por que uma grande multidão seguia Jesus? (v.2). O que Ele disse quando o procuraram pela segunda vez? (v.26) – 

Jesus tinha muitos seguidores que só se interessavam pela solução de seus problemas pessoais imediatos. Seguiam Jesus 

somente em busca dos milagres, não de uma verdadeira transformação de vida. Hoje ainda há pessoas que só o 

procuram para receber algum milagre ou alguma coisa que às vezes intitulam de “graça”? 

2. Por que Jesus perguntou a Filipe onde compraria pão para alimentar a multidão? (v.5-6). De quantos pães e peixes 

Jesus dispôs? (v.9). Por que Jesus pôde distribuir aqueles pães e peixes para todos? – Jesus tem a solução para os maiores 

problemas da vida. Do pouco ele faz muito. Às vezes achamos que somos inúteis para Ele, mas se nos colocarmos em 

suas mãos, Ele pode dar-nos o devido valor. O que Jesus quer é apenas a entrega total de tudo o que temos e somos. 

Ele nada poderá fazer enquanto não estivermos completamente em suas mãos. O que você acha disso? 

3. As pessoas estavam procurando Jesus para saciar a fome e a sede. Elas perguntaram a Jesus o que deveriam fazer 

para praticar as obras de Deus (v.28). O que Jesus afirmou sobre a verdadeira obra de Deus? (v.29). Por que deixamos de 

realizar a verdadeira obra de Deus? – crer em Jesus é o que Deus espera que todos os homens façam. Aqueles homens 

não estavam dispostos a crer. Eles queriam mais provas através de milagres (v.30). Responda para você mesmo: 

sinceramente, você pode afirmar que crê em Jesus Cristo? 

4. Qual é o verdadeiro pão de Deus que pode saciar a fome espiritual dos homens? (v.32-35). Você já sentiu alguma vez 

a fome espiritual, o desejo intenso de sentir a presença de Deus em sua vida? O que acontece a todo aquele que vem a 

Jesus e crê nele como Senhor e Salvador? – Jesus é o único que pode satisfazer-nos no campo das necessidades 

espirituais e só existe um meio de isso acontecer: assumindo um compromisso total com Ele. Você já tem encontrado em 

Jesus a satisfação dos anseios de sua alma? 

5. O que acontece com todo aquele que resolve seguir Jesus Cristo, vindo a Ele por meio da fé? (v.37). Há alguma 

possibilidade de Jesus rejeitar-nos se decidirmos procurá-lo como nosso Salvador? – ao afirmar que jamais lançará fora 

todo aquele que se aproximar dele, Jesus está prometendo que não rejeitará ninguém. Você crê que Jesus pode receber 

uma pessoa ainda que esteja cheia de defeitos e pecados? 

 

MISSÕES (5 minutos): Você precisa falar de Jesus, o Salvador, para outras pessoas. Muitas pessoas já estão prontas para 

conhecerem Jesus através da sua vida. 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por uma 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(S) PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: 1) Reunião com todos os líderes – dia 11/11/2014 (às 20 horas). Por favor, 

tragam todas as listagens de presença que estão pendentes. Nenhum líder pode faltar a essa reunião! 


