
 
Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de “Quebra Gelo 
Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a 
letra da música escolhida em quantidade que dê   para distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua 
célula trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outra auxiliar peça a ele para fazer 

Jo 6.1-15 

Introdução: Grande conjunção, 21.12.2020 

• No fim de 2020 houve um evento astronômico notável chamado de Grande Conjunção. Júpiter e Saturno se 
aproximam tanto que parecem ser um único corpo muito brilhante. A última vez que isso aconteceu foi em 
04.03.1226  

Houve contagem regressiva. O acontecimento foi acompanhado por todo o mundo pelos astrônomos profissionais e 
amadores. 

• Nem todos conseguiram ver esse acontecimento maravilhoso porque nem todos estavam nas mesmas 
condições. 

• O mesmo acontece com nossa vida espiritual e nossa caminhada com Jesus. Há algo grandioso e 
extraordinário que deve ser visto, mas nem todos conseguem ver, por alguns motivos. 

Transição: Assim como naquela época, hoje também as pessoas que seguem a Jesus podem ver coisas diferentes e 
ter compreensões diferentes durante sua caminhada com ele. O texto que nós lemos nos leva a pensar a respeito da 
nossa caminhada com Cristo e o que nós temos visto enquanto caminhamos com ele. 

  1.   Pães e Peixes  

I. Multidão que estava distante 

• 5000 homens. Contando mulheres e crianças, cerca de 20.000 pessoas 

• Alguns ficaram de longe, atrás da multidão. Talvez nem soubessem bem o que estavam fazendo lá. Apenas 
vira uma multidão caminhando e seguiram 

• Não conseguiram ouvir ou ver Jesus e nem o milagre. Apenas viram o pão e comeram, sem saber de onde 
tinha vindo 

• Não enxergaram bem por causa da distância. Só viram pão e peixe 

II. Há pessoas que não têm enxergado bem a grandeza de Jesus porque têm seguido à distância 

• Tem vivido vidas frias. Às vezes nem tem certeza de que estão mesmo seguindo a Jesus 

• Estão tão longe que não conseguem ver a poderosa mão do Senhor sobre suas vidas 

• Perderam de vista a realidade de quem Jesus é. Não consideram o sobrenatural como parte das suas vidas 

• Até mesmo os atos mais maravilhosos do Senhor parecem ser apenas pão e peixe 

III. Chegue mais perto de Jesus. Caminhe mais perto dele. Não permita que uma caminhada distante te faça 
enxergar as maravilhas da caminhada com Jesus como sendo apenas pão e peixe 
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2. Milagre  

I. Os que estavam distantes viram apenas pão e peixe. Já os que estavam perto viram o milagre.  

• Viram que os pães e peixes não estavam lá no início. Viram quando Jesus conversou com Felipe. Viram 
quando André trouxe um menino com 5 pães e 2 peixes 

• Viram quando Jesus orou e a multiplicação aconteceu 

• Comeram, se saciaram e continuaram seguindo a Jesus porque viam nele alguém que operava milagres e 
que poderia transformar multiplicar mais pães 

• Não enxergaram bem por causa da distração 

II. Há pessoas que têm deixado de enxergar a mão e a ação do Senhor por causa da distração; não estão 
atentas ao que realmente importa 

• Seguem a Jesus de perto, e querem sempre caminhar perto dele 

• Lutam para viver de um modo que seja agradável ao Senhor. Se disciplinam na oração e na leitura da bíblia, 
buscam a comunhão com os santos, se envolvem com a igreja, participam de campanhas de oração 

• Mas ainda que estejam seguindo de perto, estão distraídas. Estão mais preocupadas com as questões desta 
vida do que com o Senhor.  

• Seguem de perto a Jesus, mas quando olham para ele, na verdade enxergam milagre; enxergam satisfação 
de alguma necessidade ou desejo seu 

• Estão caminhando de perto, mas os seus olhos estão distraídos com o milagre 

 III .Ponha os seus olhos em Jesus. Não se deixe distrair pelo milagre ou pelo que Jesus pode te dar 

  3. Deus encarnado 

I. Os que estavam seguindo de perto e prestaram atenção em tudo o que aconteceu viram que o ponto 
principal não foi alimentar a multidão, mas sim mostrar que Jesus Cristo é Deus 

• Viram que existia algo mais profundo que o milagre 

• Viram o milagre e souberam que não era simplesmente um milagre; era um sinal que revelava a profunda 
verdade: Jesus Cristo é Deus 

II. É isso que o Senhor nos mostra e quer que enxerguemos! 

• Quem olha pra Jesus e entende e percebe que ele é o filho de Deus, caminha de forma inabalável 

 Se Jesus multiplicar o pão, glória a Deus. Mas se ele não multiplicar, isso não atrapalha a caminhada porque 
meus olhos não estão no pão e nem no milagre. Eles estão no Senhor 

III. Jesus pergunta para Pedro: quem as pessoas dizem que eu sou? E você, o que diz? Tu és o Cristo, o filho do 
Deus vivo! (Mt 16.16) 

Conclusão 

 Quando você olha para Jesus e para a sua caminhada com ele, o que você vê? Simplesmente pães e peixes, 
uma forma de ser abençoado ou percebe que Ele é o Senhor que está contigo? 

• Não permita que a distância e a distração te impeçam de ver que Cristo é glorioso! 

 


