 O pão e o peixe compunham a refeição comum das pessoas que moravam na
região do Mar da Galiléia.
 Todas as pessoas comeram até ficarem satisfeitas. Os discípulos recolheram
sete cestos cheios de pedaços que sobraram.
 Depois de despedir as multidões, Jesus e seus discípulos se dirigiram para a
região de Magadã.

Estudo 19 - Jesus alimenta 4 mil homens
Introdução:
 Leia Mateus 15:29-39. Essa narrativa também encontra-se em Mc 8:1-10.
 Os escritores dos Evangelhos registram dois milagres onde Jesus multiplica
pães e peixes.
 No primeiro milagre, Jesus alimenta 5 mil homens e no outro, ele alimenta 4
mil.
 Alguns acreditam que se trata de um mesmo milagre, mas as evidências
mostram que são duas ocasiões diferentes.
 Na primeira multiplicação as pessoas ficaram com Jesus por um dia, já na
segunda, elas ficaram por 3 dias. Na primeira, Jesus multiplica cinco pães e
dois peixinhos, já na segunda, ele multiplica sete pães e alguns peixinhos. Na
primeira, o povo se assenta na grama verde, já na segunda, na terra seca. Na
primeira multiplicação, sobraram 12 cestos, já na segunda, sobraram 7.
 Leia novamente Mateus 15:29-39.
1. O Milagre de Jesus – Mt 15:29-39.
 Milhares de pessoas tinham ido até Jesus levando consigo muitos enfermos.
Eram pessoas que sofriam de várias doenças.
 Jesus curou a todos que chegaram até ele. Como resultado, todos louvaram ao
Deus de Israel.
 As pessoas permaneceram com Jesus durante três dias e já não tinham mais o
que comer.
 Jesus sentiu compaixão pela multidão e chamou seus discípulos para explicar a
situação.
 Os discípulos de Jesus perguntaram onde poderiam comprar alimentos para
uma multidão tão numerosa.
 A pergunta deles foi retórica. Já sabiam a resposta e provavelmente
lembraram-se do que Jesus tinha feito anteriormente.
 Jesus perguntou quanto alimento eles tinham consigo. Eles responderam:
“Sete pães e alguns peixinhos”.
 Isso era insuficiente para alimentar os 4 mil lhomens mais as mulheres e
crianças que estavam presentes.
 Se Jesus foi capaz de alimentar cinco mil homens, certamente ele seria capaz
de alimentar uma multidão menos numerosa.
 Jesus disse para as pessoas se assentarem; tomou os pães e os peixes, e orou
agradecendo a Deus. Depois deu os alimentos aos seus discípulos para que
estes distribuíssem entre o povo.

2. O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 Esse milagre prova mais uma vez que Jesus é o provedor das necessidades
espirituais e físicas das pessoas.
 A repetição do milagre enfatiza o fato de que Jesus tem compaixão das
pessoas necessitadas.
 Jesus mostra o seu amor cuidando das necessidades básicas do ser humano.
 Jesus usou os discípulos e o que eles possuíam para suprir a necessidades da
multidão, e no final, eles foram supridos com sete cestos cheios de pães e
peixes.



Conclusão
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre Jesus e o que ele pode fazer em
sua vida? (deixe as pessoas compartilharem).
 O mesmo Deus que supriu as nossas necessidades ontem é o mesmo que
supre as nossas necessidades hoje. Precisamos crer que Deus está interessado
em todos os detalhes da nossa vida.
 Deus também quer nos usar. Devemos ser generosos com aqueles que estão
passando por necessidades. Deus não nos deixará faltar coisa alguma.
“Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus
filhos mendigando o pão” - Salmos 37:25
 De graça recebemos, de graça devemos dar.
 Oração

