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MILAGRE MULTIPLICAÇÃO 

João 6:1-15 

 
 Osmar Misael, pr. 

 
Sentir 
 
Compartilhe em rápidas palavras um milagre que você experimentou 
recentemente. 
 
Aprender 

 
O Reino de Deus é constituído com base em princípios e não algo 
místico e cheio de coincidências. Princípio é aquilo que serve de base a 
alguma coisa; causa primeira, raiz, razão. Fonte ou causa de uma ação.  
 
Os milagres sempre são provocados com base em princípios. 
 
Vejamos alguns princípios que produziram o milagre da multiplicação dos pães 
e peixes. 
 

1. NECESSIDADE 
Os milagres de Jesus são manifestos de acordo com a necessidade:  
“Seguia-o uma numerosa multidão”. 
 
2. ESPECIFICIDADE  
Os milagres de Jesus são específicos: "Então, Jesus, erguendo os olhos e 
vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde 
compraremos pães para lhes dar a comer? 
 

3. SOLUÇÃO 
Jesus sabe o que fazer diante de qualquer necessidade: "disse a Filipe: Onde 
compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar; 
porque ele bem sabia o que estava para fazer”. 

 
4. PARTICIPAÇÃO 

 Jesus nos permite participar dos milagres: "Um de seus discípulos, chamado 
André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 
cinco pães de cevada e dois peixinhos; mas isto que é para tanta gente? ” 

5. ATENÇÃO 
 Devemos estar atentos àquilo que Deus já colocou em nossas mãos: "Um de 
seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: 
Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos; mas isto que 
é para tanta gente? ” 

 
6. CONSAGRAÇÃO 
Tudo o que é consagrado a Jesus é abençoado e multiplicado: "E, quando 
já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que 
sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze 
cestos de pedaços dos cinco pães de cevada, que sobraram aos que haviam 
comido”. 
 
Refletindo 

 
Qual sua maior necessidade? O que Deus já colocou em suas mãos? 
 

Aplicando 
 

O que você vai consagrar a Jesus hoje? 
 
 
ALCANÇANDO O PRÓXIMO 
 
Quais as ações que irão o seu grupo irá fazer para atrair os amigos para 
receberem a Cristo? 
Como farão o Encontro de Amigos na próxima semana? 
Estimule a as pessoas do seu grupo à convidarem amigos e familiares não 
cristãos para participarem do Encontro de Amigos. Faça uma lista com os 
nomes e apresente-os diante de Deus em oração. 
 
 
 



AGENDA — SEGUNDO SEMESTRE

DATA ATIVIDADE

24/09 - Dom

18h00
Encontro de Amigos na Comunidade

Traga um convidado

28 e 29/09

Qui | Sex
Encontro de Amigos nos GCEMs

Mobilize sua célula

06/10 ATMOSFERA - Vigília para quem tem sede de Deus

07/10

16h00
Chá — Mulher Plena

14/10

19h00

MAG - Especial - Pr. Fernando Diniz 

Líder Nacional do MAG

20 - 22/10 VIDA VITORIOSA — HOMENS — Vale da Graça

27 - 29/10 VIDA VITORIOSA — MULHERES — Vale da Graça

12/11 BATISMO NAS ÁGUAS

26/11 FESTA MULTIPLICAÇÃO DOS GCEM’s
 

 
 
 
Este boletim está no site da Comunidade da Graça 
www.cgvilamariana.com.br  
 
Atualize seus dados com Karolina Gadelha: (11) 5083-2031 / 99472-8480 
ou zonasul@cgbr.com.br 
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