Tema: Jesus Alimenta Uma Multidão
Texto Bíblico: João 6.1-13
Versículo para memorizar: “Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos...” Gálatas 6.10a.
Principio Bíblico: Nosso alvo é ensinar a criança que elas podem e devem ajudar os outros.
Quebra gelo: Professor peça, para que as crianças fechem os olhos e pensem em alguém, conforme as palavras que
você disser. Oriente as crianças lembrarem alguém, de acordo com as palavras que você falar. Diga palavras como:
pobre, solitário, nervoso, egoísta, esquisito, frágil. Após dizer algumas palavras, pergunte às crianças, o que podemos
fazer para ajudar essas pessoas? Como podemos ajudar às pessoas, mesmo sendo apenas crianças?
Algumas vezes achamos que não podemos fazer nada para ajudar porque somos pequenos, mas na história de hoje
vamos ver que até mesmo uma criança pode ajudar muitos adultos.

Mensagem Explique para as crianças que durante a história quando você levantar a uma das suas mãos para o alto
eles terão alguma atividade para fazer.
Enquanto conta a história mostre as imagens para ilustrar.
Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia
porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. (Levante a Mão: Convide as crianças
para dar uma volta com você pela sala, enquanto caminham saltem e pulem num pé só!). Ele subiu um monte e sentouse ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. 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 essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver
qual seria a resposta de Filipe.
Felipe respondeu assim: - Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de
duzentas moedas de prata. (Levante a Mão: Peça para todos encolherem os ombros, como se não soubessem o que
fazer).

Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: - Está aqui um menino que tem cinco pães, e dois
peixinhos. (Levante a Mão: Peça que todos ergam cinco dedos de uma mão e dois da outra mão). 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 como
todos; e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. (Levante a Mão: Faça de conta que você está
comendo pão.) Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos:
- Recolham os pedações 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.

Aplicação:



O que você acha que foi especial no que Jesus fez?
Como você acha que o menino se sentiu após ver que sua comida tinha sido usada para alimentar tantas
pessoas?

Momento de orar:
Mesmo quando não temos muito para oferecer, podemos ajudar aos outros. Jesus fez a multiplicação dos pães e
peixes com ajuda de um menino que tinha apenas cinco pães e dois peixinhos, mas que foi o suficiente para ajudar mais
de cinco mil pessoas.
Deus pode nos ajudar de muitas maneiras, mas a mais importante é nos perdoando de nossos pecados e para
isso, a única coisa que devemos fazer é uma oração para pedir que Jesus seja o salvador de nossas vidas, nos perdoando
de todos os pecados. ORE!
Na história de hoje sobre a multiplicação dos pães e peixes vimos que podemos ajudar muitas pessoas, mesmo
quando temos pouco a oferecer. Se você quer ajudar muitas pessoas, mesmo com pouca coisa a oferecer ore comigo.
ORE!

Atividades:
1) Fazer a atividade do dia.
2) Entregar a folha do dedoche, para que cada criança recorte e brinque de contar a história para seus colegas.
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