
ESTUDO DE PG EM FAMÍLIA 2020 (14/04/2020)      

TEMA:  “O MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO”    

Quebra-gelo:  O que você tem nas suas mãos que pode ser multiplicado para a 

glória de Deus?   

Versículo chave:  “Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas 

mãos; ele sabe que andas por este grande deserto; estes quarenta anos o Senhor teu 

Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou.” Dt.2.7  
 

1. CLAREZA  (Estudando e Compartilhando a Palavra – 25m):  

 

INTRODUÇÃO:  O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é o único realizado por Jesus que está registrado 

nos quatro evangelhos (Mt.14.13-21; Mc.6.30-56; Lc.9.10-17; Jo.6.1-14). Daí sua irrefutável importância. Esse 

episódio enseja-nos algumas preciosas lições. Vejamos:  

JESUS DEMONSTRA SEU CUIDADO À MULTIDÃO NO DIA DE SEU LUTO. Se não bastasse a correria do 

ministério, sem tempo se quer para comer, Jesus acabara de receber a notícia de que João Batista, seu primo e 

precursor, acabara de ser degolado na prisão, por ordem de Herodes. Nessa hora de dor, ele ainda encontra tempo para 

atender a uma multidão aflita, ensinando-a, curando seus enfermos e multiplicando pães e peixes para saciar sua fome. 

Os dramas da sua vida são impedimentos para a prática do amor ou para servir ao próximo?  

JESUS NUNCA É PEGO DE SURPRESA, QUANDO NOSSOS PROBLEMAS PARECEM INSOLÚVEIS.  

Nossas necessidades não esgotam seus recursos. Nossos impossíveis não colocam limites em seu poder. Antes de 

enfrentarmos nossos dramas, ele já os conhece e já sabe o que vai fazer para resolvê-los. Você já experimentou isso? 

JESUS MESMO SENDO ONIPOTENTE REALIZA SEUS PRODÍGIOS A PARTIR DO QUE TEMOS E NÃO 

DAQUILO QUE NÃO TEMOS. Como Felipe era de Betsaida e eles estavam na região de Betsaida, Jesus perguntou a 

ele, onde comprariam pão para tanta gente. Felipe jogou a solução do problema para frente, dizendo a Jesus que 

precisariam trabalhar duzentos dias para conseguirem dinheiro suficiente para alimentar tanta gente. André, por sua vez, 

apresentou a Jesus um menino que tinha consigo cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas diante da escassez desse 

orçamento para uma demanda tão grande, logo expressou sua opinião: “Mas, o que é isso para tanta gente”. Jesus que 

criou o universo sem matéria preexistente, multiplicou o que tinham em mãos. O pouco que temos nas mãos de Jesus 

pode alimentar multidões. O que nos é impossível, torna-se realidade nas mãos de Jesus. O que você tem nas mãos? 

JESUS FAZ O MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO, MAS A DISTRIBUIÇÃO DEVE SER REALIZADA 

PELOS SEUS DISCÍPULOS. O pão que alimenta o povo vem de Jesus, mas a entrega desse pão ao povo, passa pelas 

mãos de seus discípulos. Só Jesus tem pão com fartura, mas quem deve distribuir esse pão aos famintos somos nós. 

Cabe-nos alimentar as multidões com o pão que recebemos das mãos de Jesus. Ele é o Pão da Vida. Só ele pode saciar 

para sempre a fome espiritual das multidões. Nosso papel não é multiplicar os pães, mas distribui-los. De que forma 

isso pode acontecer através da sua vida?  

JESUS MULTIPLICA O POUCO QUE TEMOS, MAS NÃO PERMITE DESPERDÍCIO DO QUE 

SOBEJA. Não é porque temos pão com fartura que temos o direito de desperdiçar o que sobeja. Jesus ordenou que 

fossem recolhidas as sobras. Vale destacar que os discípulos, como aquela multidão, também estavam famintos. 

Estavam o dia todo em lugar deserto. Então, ao recolherem o que sobejara descobriram que sobraram doze cestos de 

pães, ou seja, um cesto para cada discípulo. Como o alimento era o salário dos trabalhadores (Mt 10.10), Jesus está 

mostrando que nunca faltará a provisão para aqueles que se dedicam ao seu trabalho. 

CONCLUINDO: Jesus não apenas supriu as necessidades imediatas da multidão, mas também se compadeceu dela 

como ovelhas sem pastor. Para Jesus a motivação precede a ação. Não basta fazer, é preciso fazer com A 

MOTIVAÇÃO CERTA. Porque Jesus se compadeceu da multidão, mesmo estando de luto e exausto, ensinou, curou e 

alimentou a multidão. Porque se compadeceu de nós, desceu do céu, foi moído como trigo na cruz, para ser o pão 

nutritivo que alimenta nossa alma, para sempre! Você também pode fazer o mesmo nesse tempo tão difícil que estamos 

vivenciando. Nossas dificuldades e limitações momentâneas não são desculpas para não continuarmos a fazer a obra.  

 

2. ALINHAMENTO (Nossos desafios –  20m) :   Que lições esse estudo traz para vocês hoje?  

3. MOVIMENTO  (Evangelismo e Serviço –  10m):   Não esqueçam da cadeira vazia!  Precisamos alcançar 

pessoas para Cristo, como um todo. Precisamos ser uma igreja multiplicadora! Ganhem pessoas para Cristo! Aproveite 

esse tempo de crise como oportunidade para Transformar o mundo com a alegria de Jesus!     

4. FOCO: Não percam o foco da MULTIPLICAÇÃO!  Seu PG existe para se multiplicar!  

 

AVISOS IMPORTANTES: 

1. Os Cultos de Aniversário da Igreja serão transmitidos pelo nosso canal no Youtube. Passaremos mais 

informações a esse respeito ao longo da semana.   

2. Com as nossas atividades comunitárias suspensas temporariamente, a igreja está aberta apenas às terças e 

quintas, nos períodos da manhã e tarde, para qualquer necessidade ou entrega presencial de dízimos e ofertas.   

3. A consagração de Dízimos e ofertas deverá ser feita através de transferência ou depósito bancário na conta do 

Banco do Brasil: AG 3285-9 / CC 25426-6 CNPJ 06.873.715/0001-35. Salve o comprovante e envie para o 

watts da tesouraria da igreja 86 98875.9108 (Secretaria) 86 99911-8881 (Geovane) 86 99952-3646 (Augusto).  


