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“Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela”  
(Efésios 5:25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MILAGRE NÃO É MÁGICA 

Jesus subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. 
Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava 
chegando perto dele. Então disse a Filipe: — Onde vamos comprar 
comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas 
disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Então Filipe respondeu 
assim: — Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós 
precisaríamos gastar mais de duzentas moedas de prata. Então um dos 
discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: — Está aqui um menino 
que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para 
tanta gente? Jesus disse: — Digam a todos que se sentem no chão. 
Então todos se sentaram. (Havia muita grama naquele lugar.) Estavam ali 
quase cinco mil homens. Em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a 
Deus e os repartiu com todos; e fez o mesmo com os peixes. E todos 
comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos 
discípulos: — Recolham os pedaços que sobraram a fim de que não se 
perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram doze cestos com o 
que sobrou dos cinco pães. Os que viram esse milagre de Jesus 
disseram: — De fato, este é o Profeta que devia vir ao mundo!  
(João 6.3-14). 
 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

“O diabo é mentiroso, ele é o pai de todas as mentiras”. (João 8.44) 



HORA DE APRENDER 
 
1. Por que o discípulo de Jesus chamado Filipe estava preocupado com a 
multidão? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
2. O que estava se referindo Jesus quando disse: “Digam a todos que se 
sentem no chão”? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
3. Você acha que cinco pães seriam suficientes para alimentar tanta 
gente? Por quê? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 
4. Qual a diferença de milagre e mágica? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 
5. Quantas pessoas estavam ouvindo o ensinamento de Jesus? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 
6. Fale de um milagre que aconteceu com você. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 


