
 

     ASSUNTO DA SEMANA: 

O amor que alimenta 
Curitiba, 01 de dezembro de 2019 

 
Objetivo do encontro: refletir sobre como podemos nutrir as pessoas a nossa volta quando nos 

faltam recursos ou quando eles acabam. 

Para o líder: Quando a sua célula não está crescendo e está longe de uma multiplicação, faça como 

tantos personagens bíblicos, coloque o que você tem diante do Senhor e o milagre da provisão da 

graça vem, por que Deus honra a sua fé.  

 

 
 
10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Material: Microfone ou simule algo parecido.  

Desenvolvimento: Quem for fazer o encontro, tome uma postura de entrevistador e com o 

microfone na mão escolha um membro da sua célula. Peça que ele/a diga uma passagem de sua vida 

em que entregou o que tinha em suas mãos ao Senhor, e o milagre aconteceu por que obedeceu à 

vontade de Deus.  O entrevistador orienta a pessoa que ele escolheu que escolha outro membro da 

célula e faça uma pergunta com as mesmas orientações acima, e assim por diante até que todos 

tenham respondido. No final o entrevistador termina com as conclusões do que foi dito.  

Moral da História: Quando colocamos o que temos em nossas mão diante de Deus, Ele faz além do 

que imaginamos. Veja os exemplos de nossos irmãos que colocaram o que tinham e foram 

abençoados.  

20 MINUTOS 

1. Leia: Salmos 63:1-7. 
2. Leia: Salmos 63:1-7. 
3. Qual a principal mensagem contida nos versículos acima? 
4. Orações de exaltação ao Senhor. 
5. Deus é fiel 



RESUMO DA MENSAGEM: O amor que alimenta 
Pr. Michel Ferreira Piragine 

Texto: Marcos 6:30-44 

INTRODUÇÃO  

Vivemos hoje em sua sociedade onde muitos estão padecendo por desnutrição afetiva, por falta de 
amor. Como podemos nutrir as pessoas a nossa volta, quando nos faltam recursos, ou quando eles 
acabam? Essa era a crise dos discípulos. Jesus disse para eles alimentarem a multidão, mas 
questionaram de que maneira, visto que faltavam recursos.  A bíblia fala de vários recursos que 
estavam faltando, como o tempo, o descando e o dinheiro. Os discípulos não tinham tempo nem 
para comer, de tão atarefados que estavam. O seguidores de Jesus não lhes davam descanso, assim 
o Mestre pede para saírem com o barco para descansar num local deserto, mas, quando chegaram 
ao lugar planejado, uma multidão os aguardava.  A multidão estava faminta, mas não havia dinheiro 
para alimentá-las. Como podemos suprir em amor, quando os recursos estão acabando, quando nos 
faltam tantas coisas? Precisamos aplicar em nossas vidas, os princípios apresentados na palavra do 
Senhor: 

 
I –  Obedeça (Marcos 6:30-37) 

Jesus lhes dá uma ordem: “dê-lhes de comer”. Precisamos ter fé, uma atitude de obediência em 
relação à palavra de Jesus! Nossas casas serão fartas quando formos obedientes a Jesus. Quem 
governa a sua casa? Você, sua esposa? Muitas vezes perdemos o controle, o conflito chega e ficamos 
em um impasse para tomar decisões. Precisamos ter muita clareza, que, quem governa a nossa casa, 
é Jesus! Se Jesus tomar o controle, se Ele estiver na frente das decisões, não faltará nada. Se 
quisermos que a provisão milagrosa chegue em nossa casa, precisamos obedecer. 

 
II – Comece com o que você tem  (Marcos 6:38-41) 
Às vezes, ou na maioria delas,  olhamos para o que falta e não para o que temos. Cinco pães e três 
peixinhos diante de uma multidão pareciam insignificantes. Mas existe um valor na palavra de Deus,  
que supriremos os outros, quando compreendermos o que Deus já nos deu. Como na história da 
viúva para a qual Eliseu pergunta o que tinha em casa, e ela diz que possuia apenas uma vasilha de 
azeite. Deus usa aquela vasilha para encher as outras e realizar o milagre da sua provisão (2 Reis 4: 
1-7). Foi assim com Moisés, quando Deus lhe dá um grande desafio e pede para começar com o que 
tem em suas mãos, um bordão. Deus usa esse homem com o que ele tinha nas mãos para libertar o 
seu povo (Êxodo 4:1-5). O que Deus já lhe deu? O que Ele já colocou em suas mãos? O que Ele já 
entregou para você, para suprir a tua casa, os teus, aqueles que estão ao seu redor? Deixa Deus te 
usar! Quando entregamos para Jesus o que já temos, o milagre da multiplicação chega sobre nós!  

 
III - Empresta o cesto vazio para Jesus (Marcos 6:42-44) 
Muitas vezes o que temos para disponibilizar, é apenas um cesto vazio. Mas a medida que 
estudamos a palavra, percebemos que é exatemente disso que Jesus precisa para derramar a sua 
graça. É quando nos sentimos vazios, fracos, sem nada para oferecer, mas nos dispomos, que Deus 
nos use. Cestos vazios podem experimentar o depósito da graça de Deus. Ainda que não nos 
sintamos capazes, que o desafio seja grande demais para nós, devemos emprestar o cesto vazio para 
Jesus, para que possamos ver o milagre da multiplicação em nossas vidas. Deus nos suprirá 
fartamente. Quando somos um cesto vazio, quando emprestamos o que temos para o Senhor, o 
depósito da graça chega em nossa vida. Quando caminhamos desta forma, quando emprestamos os 
nossos cestos para Jesus, o milagre passa por nós. Deus nos deixa  participar do milagre que Ele 
realiza. Os cestos que antes estavam vazios, agora estão transbordantes. As medidas do Senhor são 
recalcadas, sacudidas e abundantes. 
CONCLUSÃO 
Para que possamos suprir em amor as pessoas ao nosso redor, mesmo em meio a falta de recursos, 
precisamos ser obedientes, começar com o que temos e emprestar os nossos cestos vazios para 



Jesus. Assim veremos a provisão milagrosa de Jesus em nossas vidas e na vida daqueles que nos 
cercam. 
 
35 MINUTOS  
1– Pergunta de descoberta (caráter geral)   

        a) Você percebe muitas pessoas ao seu redor sofrendo de “desnutrição afetiva? Qual a sua atitude 
diante desta situação? 
b) Que princípios precisamos aplicar em nossas vidas para experimentarmos a provisão milagrosa do 
Senhor?   
 
2– Entendimentos (pontos da mensagem)   
a) Você está conseguindo suprir em amor as pessoas a sua volta?  
b) Você tem colocado os seus cestos vazios na mão do Senhor? 
c) Cite algo que Deus colocou colocou nas suas mãos? O que Ele pediu para você fazer? 
d) O que você entende sobre possuir um cesto vazio dentro da igreja? Que atitude você deve tomar?  
 
3– Checagem  
Você está se sentindo impotente, fraco, está sendo um desafio suprir em amor as pessoas ao seu 

redor? Muitos de nós nos sentimos assim; queremos suprir nossos familiares, o nosso próximo, mas 

nos falta tempo, nos faltam recursos.  Precisamos entregar o controle de nossas vidas nas mãos de 

Jesus! Precisamos aplicar os princípios da Palavra em nossas vidas! Se eles forem aplicados a 

provisão de Jesus chegará! O milagre de Deus vai passar pelas nossas mãos, o mover de Deus 

alcançará a nossa família, participaremos do milagre de Deus em nossa casa! Cestos vazios serão 

cheios da graça e do favor de Deus. Você já entregou a tua cesta vazia a Jesus? 

15 MINUTOS  

Vamos participar da campanha “4K, Amor em alta definição” para que uma multidão seja impactada 

pela provisão milagrosa do Senhor! Convoque a tua célula para participar, pode ser num hospital, 

casa de repouso ou em outro lugar que precise do amor de Jesus. 

 

 

 

10 MINUTOS 

Oremos pelo Brasil. Oremos pelos líderes da nossa igreja, pelas multiplicação das células, pelas 

pessoas enfermas em nossa igreja, pelas 60 células que foram formadas no Parolin. Oremos pela 

família do pastor Paschoal e a saúde da irmã Cleusa. Oremso pela campanha 4K – amor em alta 

definição. 

 

 



 

 
 

 
 


