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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): FICA A CRITÉRIO DE CADA LÍDER 

 

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 (20 minutos): Lucas 9.12-17 

 

Você já pensou em multiplicar seus recursos? Bem, tenho notícias maravilhosas para você: Deus pode fazer isto! 

Naturalmente isto não deveria ser surpresa para nós. Ele multiplicou o azeite e a refeição de uma pobre viúva e seu 

filho. Ele multiplicou a força de inúmeros soldados israelitas batalha após batalha. E Ele multiplicou pães e peixes 

em duas montanhas da Galileia. Está claro que Deus é o Mestre da multiplicação. Mas qual será a chave para 

desencadear o milagre da multiplicação em nossas vidas? A seguir aprenderemos três princípios que acionam esta 

chave da multiplicação nos céus para serem derramadas sobre nós: 

 

1. CONSAGRE ao Senhor aquilo que DESEJA multiplicar (Lucas 9.16). Depois dos discípulos reunirem a 

multidão em grupos de 50 em 50, Jesus toma os pães e peixes e os abençoa. Então começou a parti-lo ao meio e 

entregá-lo aos discípulos. A ordem de Jesus foi: “Agora vá e o distribua!” Pedro se afastou de Jesus com aquele 

meio pedaço de pão na mão e, obedecendo, partiu-o ao meio do mesmo modo que havia visto Jesus fazendo, por 

diversas vezes, até que todos estivem sendo alimentados. O milagre não aconteceu nas mãos do Mestre – ele 

aconteceu nas mãos dos discípulos! Cada discípulo obedecendo a Jesus, seguindo o seu exemplo, alimentou toda 

aquela multidão. Nunca se esqueça: para que algo possa multiplicar é preciso que antes seja consagrado a Deus. 

Infelizmente muitos não entendem que antes que seus recursos possam multiplicar, precisam ser abençoados. Em 

outras palavras, não entregam ao Senhor o dízimo, esquecendo que somente Ele tem o poder para abençoar. 

 

2. SOMENTE o que é DADO pode ser multiplicado (Lucas 9.16b). O milagre começou a acontecer a partir dos 

pedaços de pães e peixes que estavam nas mãos dos discípulos. O resultado foi não apenas de alimentarem toda a 

multidão, mas ainda contaram doze cestos de sobras. Acredito mesmo que quando entregamos nosso dízimo nós 

estamos abençoando nossos recursos, mas o milagre da multiplicação começa a acontecer a partir do momento 

que decidimos repartir aquilo que está em nossas mãos. A isto chamamos de ofertas. Oferta de fé, oferta de 

gratidão, ofertas voluntárias e alçadas, fruto de um coração que crê e confia em Deus, mas que também deseja 

provocar e testemunhar do milagre da multiplicação. 

 

3. TUDO precisa estar em ORDEM para que a multiplicação aconteça (Lucas 9.14-15). O milagre da 

multiplicação somente acontece quando obedecemos à voz de Jesus e vivemos de acordo com as suas instruções. 

Suas finanças precisam estar em ordem, você precisa ser um bom mordomo, você precisa ser honesto e íntegro. Se 

você consegue identificar erros e falhas, sempre é tempo de recomeçar. Arrependa-se, peça perdão ao Senhor, 

repare e faça acertos com quem de direito, e se comprometa a manter em ordem seus recursos. 

 

CONCLUSÃO: Esteja certo de que Deus quer abençoar e multiplicar os seus recursos. Mas é vital entender e aplicar 

os princípios aprendidos para vermos o milagre da multiplicação acontecer! 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus. Não perca tempo: apresente Jesus 

Cristo para ele o mais breve possível. 

 

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

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

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) Não esqueçam de prestar contas através do sistema Eklesia. 2) Não 

esqueçam de trazer as cestas básicas para o último domingo do mês de novembro. 


