Jesus multiplica os pães e peixes
Por Ana Lúcia e Marina Mantovani de Oliveira

Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança, converse com elas e pergunte
como foi a semana, como estão as férias.
Conheça os visitantes, incentive a trazerem seus amiguinhos. Ore
abençoando cada um dos presentes, suas famílias e pelos que
faltaram também. Pergunte se elas têm algum pedido de oração.

Tempo de Louvor (10 min)
Esse é o momento que juntos temos a oportunidade de louvar e
adorar a Deus, pois Ele quer estar pertinho de nós.
Sugestão de músicas:

1. Meu Mestre mandou – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=l0pc6yksM6Y

2. Há muito tempo atrás – Crianças Diante do Trono.
https://www.youtube.com/watch?v=8F5ztRFVp-k

3. Deus Grandão – Vineyard Infantil
https://www.youtube.com/watch?v=2Nd-n0qhmcM

4. A chave da oração – Radicais Kids
https://www.youtube.com/watch?v=U419sizOcaQ

Texto Bíblico: João 6.1-13

Princípio Bíblico: Ensinar as crianças que Jesus pode fazer
milagres, como fazer uma criança ressuscitar, curar uma doença.
Ele é o mesmo Deus de antes.

1º) Quebra gelo:
A Brincadeira: Viagem para o céu
Comece explicando ao grupo que todos vão fazer uma viagem
para o céu, mas cada participante só pode levar uma única coisa,
pode ser uma pessoa, animal ou objeto, mas só pode ser uma.
Faça várias rodadas e o líder vai dizendo se irá para o céu ou não.
Sugestão ao líder:
Explique para as crianças que o único caminho para
chegar ao céu é indo com Jesus.

2°) Mensagem (25 min):
Certo dia, Jesus atravessou o lago da Galileia e uma grande
multidão o seguiu. Então Ele subiu em um monte e sentou ali com
Seus discípulos. A Páscoa, que é a festa mais importante dos
judeus, estava perto. Jesus olhou a sua volta e viu uma multidão
de pessoas chegando perto dEle.
As pessoas amavam ouvir os Seus ensinamentos. Quando Ele
começava a falar, a população ficava ao redor para escutá-lo.
Nesse dia havia mais de cinco mil pessoas ouvindo Jesus, mas
quando a hora do jantar chegou, todos estavam com fome e não
tinham onde comer. Jesus perguntou para Felipe onde eles iriam
comprar comida para todas aquelas pessoas. Ele já planejava
operar um milagre, mas disse isso para saber o que Felipe ia
responder. Felipe respondeu que para alimentar toda aquela
multidão, eles precisariam gastar mais do que duzentas moedas
de prata.
Em seguida, um dos discípulos levou um menino até Jesus, pois
ele tinha cinco pães e dois peixes. Então Jesus fez outro milagre:
ele pegou cinco pães e dois peixes de um jovem, uma quantidade
que aos nossos olhos não seria suficiente, e partiu, dividindo para
os amigos mais íntimos. Ele pediu que os amigos dessem de
comer às pessoas, assim eles distribuíram várias vezes e sempre
havia suficiente para todos. Quando terminaram de distribuir,
havia até sobrado alimento!
Deus sempre nos dá mais do que precisamos, Ele pensa em cada
detalhe. Quando todas as pessoas viram esse milagre, todos
souberam que Jesus é Filho de Deus.

3°) Aplicação:
Uma das melhores qualidades de Jesus era a compaixão. Nesse
dia, Ele poderia ter deixado as pessoas sem comer ou deixar que
cada uma comesse em sua casa, mas Jesus amava tanto cada uma
delas que Ele se preocupou até nesse detalhe. Essa história nos
mostra o quanto Jesus cuida de cada detalhe e supre nossas
necessidades. Ele é poderoso para operar milagres nas nossas
vidas.
Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Todas as questões (3 a 9 anos)
1) Você sabia que Jesus ama muito as crianças? Você crê que Deus
te ama muito e quer que você O conheça?
2) Jesus amava muito as pessoas e amava ajudá-las. Você gosta de
ajudar as pessoas (mamãe, papai, amiguinhos)?
Momento de orar (10min):
Peça para as crianças fecharem os olhos e se concentrarem em
Deus. Ore com elas pedindo para que Deus nos ajude a confiar
nEle para resolver nossos problemas e para não termos medo de
obedecê-lo.
4°) Atividades:
1) Fazer a atividade do dia de acordo com a faixa etária.

Jesus multiplica os pães e peixes
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________

Jesus multiplica os pães e peixes
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Marque a figura que mostra quantos pães e peixes
Jesus multiplicou.

2) Ajude o menino a levar seu lanche até Jesus.

Jesus multiplica os pães e peixes
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Encontre as diferenças nos desenhos abaixo:

