
 

 

 
Nesta série, estamos estudando sobre o 

chamado e o propósito de Deus para as nossas 

vidas. Já vimos que Deus nos chamou para segui-

lo e sermos seus discípulos e também para 

transformar o mundo. E, nesta semana, 

conversaremos sobre o chamado para vivermos a 

multiplicação.  

Vamos ler juntos a palavra de Deus em 

Marcos 6.30-44.  
Observemos que a multiplicação dos pães 

foi um dos maiores e mais importantes milagres 

que Jesus realizou, sendo, por isso mesmo, narrado 

em detalhes nos quatro evangelhos. Havia uma 

multidão naquele lugar, com milhares de pessoas 

cansadas, famintas, necessitadas, consideradas por 

Jesus como ovelhas sem pastor.  

É importante destacar, na palavra de hoje, 

que, Jesus ficou indignado e cheio de compaixão 

por aquele povo, e por isso chamou os seus 

discípulos e deu a eles uma ordem impossível. Eles 

deveriam alimentar toda aquela multidão.  

Somos os discípulos de Jesus em nossa 

geração. E, se olharmos ao redor, o que vamos 

constatar? Que a maioria à nossa volta, nas ruas, 

nas escolas, em todos os lugares, é também um 

povo cansado, frustrado, perdido, com imensas 

necessidades, como ovelhas sem pastor.  

E se Jesus espera que hoje, como seus 

discípulos, façamos o mesmo, socorrendo os que 

nos cercam, alimentando-os e mostrando o 

caminho, como poderemos fazer isso? Apesar de 

haver outras boas iniciativas, nós entendemos que 

a única maneira de alcançarmos as multidões e 

ganharmos a nossa geração para Deus é por meio 

da multiplicação de muitos GFs em toda a cidade.  

Analisando o texto acima, concluímos que a 

multiplicação aconteceu por cinco razões 

principais, pois vejamos:  

 

1. A multiplicação foi motivada por amor 

(verso 34).  
Ao realizar este milagre, Jesus não tinha 

qualquer outra motivação senão a compaixão que 

sentia por aquele povo tão necessitado. O Amor 

era a sua motivação. Da mesma forma que Jesus 

fez, lembremos que nós escolhemos amar a Deus e 

ao nosso próximo, e não podemos ficar cegos às 

necessidades urgentes, nem mesmo negar o nosso 

testemunho. 

 
Quem vive o amor de Deus, ama a si 

mesmo, ama seus irmãos, e ama também o seu 

próximo e se importa com sua maior necessidade: 

a salvação eterna.  

2. A multiplicação aconteceu porque 

Jesus deu uma ordem difícil (verso 37).  
Jesus ordenou a eles que alimentassem toda 

aquela multidão. Observe que Jesus também nos 

deu uma ordem semelhante... Ele disse para irmos 

por todo o mundo e anunciar a todos a mensagem 

de salvação (Mt. 28:19-20). Obviamente, Jesus 

não esperava que eles sozinhos fizessem um 

milagre, mas que, movidos por amor ao próximo, 

se esforçassem para fazer o melhor que pudessem.  

3. A multiplicação exigiu sacrifício (João 

6.9).  
Os discípulos resolveram sair em busca de 

alguma comida e encontraram um garoto com 

cinco pães e dois peixes. Seria muito pouco, mas 

diante da imensa necessidade, o jovem decidiu 

entregar tudo o que tinha. Sua atitude abriu a porta 

para que acontecesse o milagre.  

Com este garoto aprendemos que todo 

milagre, em geral, custa alguma coisa, no mínimo, 

sair da zona de conforto e enfrentar os desafios. 

Entenda que o nosso Deus espera que nós 

repartamos com os outros o que já temos recebido 

de Deus. Basta colocar a nossa vida em Suas mãos, 

que o resto Ele mesmo fará.  

4. A multiplicação aconteceu porque 

houve uma intervenção divina (verso 41).  
A Bíblia garante que o mesmo Deus que nos 

desafia a agir, também nos capacita e age 

sobrenaturalmente. Por isso mesmo, Jesus afirmou 

que estará conosco todos os dias na medida em que 

obedecemos ao seu “Ide por todo o mundo”.  

5. Ao final, cada discípulo escolheu não 

fazer sozinho, mas trabalhar com Jesus e sob 

suas ordens. E o resultado desta parceria nós 

conhecemos: um tremendo milagre.  

 

CONCLUSÃO - Amor e compaixão pelos 

perdidos são a maior motivação e o fator que mais 

impulsiona uma multiplicação de nossos Grupos 

Familiares. Quem ama e se importa, ora 

intensamente, convida e faz o que pode para 

alcançar e transformar as vidas. Precisamos tirar os 

olhos do nosso grande problema e crer que Deus 

nos dará a graça capacitadora de Cristo. 

              
           
 

   Semana de 03 à 09 de  

Setembro de 2018. 
                  

SÉRIE CHAMADO 

                                                                                                       

Palavra 3 - SOMOS CHAMADOS PARA VIVER A MULTIPLICAÇÃO! 

Versículo da semana: 
E, tomando ele os cinco pães e os dois peixes, levantou os 

olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus 

discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu 

os dois peixes por todos. Marcos 6:41 


