
www.imwsurui.com.br – Telefone: (21)98919-1047 – autor Pr. Natanael Lima 

Leia: Marcos 6:30-44 
Introdução: Este milagre de Jesus foi muito importante, tanto assim, que se trata 

de uma das poucas coisas que aconteceram com Ele registradas pelos quatro 
Evangelhos. Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9 e João capítulo 6. 
Milagres não são apenas manifestações do poder de Deus, contrariando as leis da 
natureza. Fazendo o que parece impossível. Milagres são muito mais: trata-se de 
sinais e do testemunho da presença e da obra de Deus entre nós.  
Milagres manifestam um propósito: Deus opera milagres em prol do avanço do 
Reino de Deus. 
O que podemos aprender com o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? 
1º Que existe uma multidão faminta. Você sabia que existem “tipos de fome”?  
Entendendo a fome: Os tipos de fome 
• FOME EMOCIONAL. Vontade de comer o que mais gosta, para passar o 
estresse do dia de trabalho? ... 
• FOME MENTAL. A fome mental é estabelecida pelos horários rotineiros 
em que fazemos as refeições principais. ... 
• FOME DE HÁBITO. Esse é visto como o pior tipo, pois ele não vem 
acompanhado de fome e sim de vontade de comer.  
• Mas a bíblia nos apresenta também A FOME ESPIRITUAL: Amós 8:11 - 

Eis que vêm dias, diz o Senhor DEUS, em que enviarei fome sobre a terra; não fome 

de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do SENHOR. 
Você sente essa fome? 
2º  O pouco que você tem, é suficiente para alimentar uma pessoa, mas 
nas mãos de Jesus, pode alimentar uma multidão. 
Álvaro Granha Loregian disse: Ninguém é tão pobre que nada possa dar e ninguém 
é tão rico que não precise receber. 
Existe um engano mental que nos leva sempre a julgar que não conseguiremos, que 
não temos recursos e que por isso precisamos priorizar a nós mesmos. O menino no 
meio da multidão acreditou que o pouco que ele tinha nas mãos de Jesus seria 
suficiente para alimentar a multidão. 
A ordem de Jesus aos discípulos foi: “dai-lhes vós mesmos de comer”. Jesus não 
disse que eles deveriam fazer a comida, ele ordenou que distribuíssem a comida. 
Muitas vezes confundimos o produzir com o servir.  
Nós não temos que produzir o alimento espiritual, nós temos de servir e repartir o 
que temos recebido das mãos de Jesus. I Corintios 4:1 - QUE os homens nos 

considerem como ministros de Cristo, e despenseiros dos mistérios de Deus. 2 - Além 

disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Despenseiro: 
Encarregado da despensa; aquele que, numa comunidade, é responsável pelo 
fornecimento e pela administração dos gêneros alimentícios; ecônomo. Você tem o 
que na sua despensa espiritual que Jesus lhe deu para compartilhar? 

3° Deus deseja que não somente aprendamos a saciar a fome 
física das pessoas. Mas também a espiritual. 
Como faremos isso? Pelo exemplo.  
João 4:32 - Jesus, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós 
não conheceis. 34 - Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade 
daquele que me enviou, e realizar a sua obra. 
Você conhece essa comida? Se alimenta dela? 

Conclusão: O Milagre da multiplicação, não foi somente de pão. Mas também de Generosidade, de renúncia, 
de poder e de discípulos. 

 

 

 

Quebra-gelo: Qual a sua 

comida predileta? 

O que Deus falou com você 

hoje? 

Onde você está precisando 

mais do poder do Reino? Na 

sua vida espiritual, 

emocional ou na sua carne?  

Você deseja que alguma 

área de sua vida seja 

mudada por Jesus? 

PROPÓSITOS DE 

ORAÇÃO! 

a) Cada participante 

deverá apresentar seus 

pedidos.  

b) Oração pela casa 

anfitriã e pela 

multiplicação do GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade e Pais 

De 14 a 16 

Conferencia 

Por uma vida sem 

Medida 

#Aigrejasomosnós! 

  

Você tem 

fome de que? 
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