
MULTIPLICAÇÃO SOBRENATURAL 
João 6 

 
1. Põe em ordem o que está fora de ordem 
“Fazei o povo assentar-se... Assentaram-se, pois, os homens em número de 
quase cinco mil.” João 6.10 
 

2. Coloque o que você tem nas mãos certas 
“Então, Jesus tomou os pães...” João 6.11 
 

3. Seja agradecido pelos “cinco pães e dois peixes” 
“Então, Jesus (...) tendo dado graças...” João 6.11 
 

4. É distribuindo, é doando que sobra 
“Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles; 
e também igualmente os peixes, quanto queriam.” João 6.11 
 

A oferta sempre volta multiplicada – Lei da semeadura 
“E, quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os 
pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e 
encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada, que sobraram 
aos que haviam comido.” João 6.12-13 
 

A qualidade daquela oferta (cinco pães e dois peixes): 
1) Uma oferta sacrificial – entregou o que tinha em tempo 

de escassez. 
2) Uma oferta generosa – pensou mais nos outros do que 

em si mesmo. 
3) Uma oferta de fé – ele não sabia como e o que 

aconteceria, apenas creu. 
4) Uma oferta que provocou um milagre – e que 

alcançou milhares de famílias ali representadas. 
5) Uma oferta que foi eternizada – ficou registrada nas 

Escrituras Sagradas. 
 
“Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros; crede nos seus profetas 
e prosperareis.” 2 Crônicas 20.20 
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25 RAZÕES PORQUE SOU DIZIMISTA 
 
1. Porque o dízimo é santo (Lv 27.30-32) 
2. Porque quero ser participante das grandes bênçãos (Ml 

3.11-12) 
3. Porque amo a Obra de Deus na face da terra (Ml 3.9) 
4. Porque não quero ser amaldiçoado (Ml 3.9) 
5. Porque senão ficarei devendo 10% mais os juros (Lv 27.13, 

31) 
6. Porque e eu mesmo vou gozá-lo na casa de Deus (Dt 14.23) 
7. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber (At 

20.35) 
8. Porque Deus ama a quem dá com alegria (2Co 9.7) 
9. Porque tudo vem das mãos de Deus (1Cr 29.14) 
10. Porque não sou avarento (1Tm 6.10) 
11. Porque meu rico tesouro está nos céus (Mt 6.19-21) 
12. Porque tudo que peço, recebo (Mt 7.7-9) 
13. Porque obedeço a Deus (At 5.29) 
14. Porque a bênção de Deus é que enriquece (Pv 10.22; At 3.6) 
15. Porque para cada Lei, Deus promete recompensa (Sl 19.7-

11) 
16. Porque receberei de Deus com a mesma medida (Lc 6.38) 
17. Porque os pensamentos de Deus são mais altos que os 

meus (Is 55.9) 
18. Porque Deus me escolheu e me nomeou (Jo 15.16) 
19. Porque Deus diz: fazei prova de mim (Ml 3.10) 
20. Porque minha descendência não vai mendigar pão (Sl 

37.25) 
21. Porque meu salário não será posto em saco furado (Ag 1.6) 
22. Porque é minha responsabilidade o sustento da Igreja (Ml 

3.10) 
23. Porque quero ter a consciência tranqüila (1Tm 1.19, 3.9) 
24. Porque tudo que o homem semear, isso ceifará (Gl 5.7) 
25. Porque Deus suprirá todas as minhas necessidades (Fp 

4.19) 
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