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Aula 3 – O ÚLTIMO PÃO 

 (A viúva de Sarepta e seu filho) 

 
Na ótica do filho da viúva vamos ministrar, sobre o último pão que aquela viúva ia fazer para ela e seu 
filho.  
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Não restava mais nada para ela. Apenas um resto de farinha no fundo de um pote. O que dava para fazer? 
Um pão e olhe, lá!  Um punhado de farinha. – Punhado = a quantia que cabe numa mão. Era o pão da 
morte, porque ela disse “comeremos e morreremos”. Não havia mais esperança. 
Talvez ela pensasse: Eu como e vivo e vejo ele morrer ou dou pra ele e ele vive e me vê morrer? 
Deus falou com ela!  
Como? Ela não conhecia Deus. Ela não era viúva em Israel, era de Sarepta que pertencia a Sidom- 
Fenícia, terra de Jezabel, povo inimigo de Israel!  
No versículo 8 diz que Deus deu ordem para a mulher que sustentasse o profeta. Quando ela ouviu a voz 
do profeta, ela acreditou ser a voz de um Deus do qual ela não conhecia, e mesmo assim obedeceu. 
Porque ela ouviu uma voz de autoridade e teve fé. Era ordem de Deus, na voz do profeta, porque ela não 
tinha relacionamento com o Deus de Israel. 
 
Em Lucas 4:25-26 diz que haviam muitas viúvas em Israel nos dias do profeta Elias, mas só uma foi 
escolhida para receber a palavra profética. 
 
Nesses dias nós e nossas crianças somos escolhidos e recebemos uma palavra profética de que 
“deixaremos de viver migalhas para viver a abundância do Senhor” –ANO DE RUTE 
 
Vamos lá? 
 

LEIA E MEDITE: 

 
I Reis 17:8-16 ; Lucas 4:25-26 
 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a saber o que é migalha; um punhado. 

 Levá-la a saber que aquela mulher só tinha aquele punhadinho, mal dava para fazer um pão. 

 Levá-la a entender que a obediência e fé faz o milagre da abundância acontecer e a miséria vai 
embora  
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Criança também sabe o que é pouquinho e punhadinho. Algumas talvez já experimentaram a escassez de 
ter que dividir com os irmãos um pedaço de pão. Será? (Atente para a realidade de seus alunos). 
As crianças também já viram outras crianças pedindo esmola e comida na rua, no farol. Esclareça a elas 
que existem crianças que vivem na pura miséria e que nós que temos, mas, podemos repartir com elas 
trazendo nosso quilo. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 Com menores pode usar fantoches. Com maiores devem abrir a bíblia no texto! 
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1. Faça plaquinhas e use na introdução da história 
2. Imagem figura de pedintes na rua, no farol; 
3. Leve farinha, óleo, vasinha...(para mostrar enquanto conta); 
4. Leve cavacos (gravetos); 
5. Você  pode levar pãezinhos prontos e depois da um para cada criança, que pode também ser a 

lembrancinha da aula, e de quebre entregue também em sachê, a manteiga e geleia 
6. Vídeo, mas para reforçar o ensino, depois que você ministrar. O Vídeo não é a ministração. É um 

recurso visual.  
https://www.youtube.com/watch?v=DKrGJczk6JI (dos minutos 00:54 a 03:52 apenas) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NAwuKUHKKBw (este são 11 minutos – é muito bom! 
não é em português, mas como é para fixar os alunos entenderão) 

 
 

MINISTRANDO: 

 Manheeeê! Tô com fome! O que tem pra comer? 
 
Quem já falou assim levante a mão! ... Eu também! 
E daí? O que você comeu? Me conta ... 
 

 
Vocês sabem, né, que tem crianças que não tem nada pra comer? E que nem adianta 

pedir, porque não tem mesmo! São bem pobres e miseráveis! 
Vocês sabem o que é miserável; miséria?? 

Lembra? Estamos falando de migalhas! Migalhas é resto! É aquilo que ninguém quer mais! É sobra! É 
aquela mordida que você deu no sanduiche ou no pão, ou na maçã e não aguentou comer e jogou no lixo 
e daí uma pessoa bem pobre foi no lixo e achou e comeu! Eca! Isto é miséria. 
Vou contar então, uma história que aconteceu de verdade. Está aqui na Bíblia. 
Era de manhã e o menino acordou com dor de barriga: 
- Mãe, tô com dor de barriga! Tô com fome! Ontem de noite não comi nada. O que tem pra comer? 
- Calma filho, vou fazer um pãozinho! 
A mamãe olhou na vasilha de farinha e tinha só um pouquinho! Tinha acabado tudo! Só tinha um punhado. 
Então ela pensou: Vai dar pra fazer um pãozinho bem pequeno, vou dar pro meu filho comer, se não 
sobrar pra mim, tudo bem. Ai, ai. Preciso de azeite; óleo. Hum, acho que sobrou um pouco. 
Então ela olhou na botija e só tinha um pinguinho, mesmo. Só dava para aquele último pão! 
Agora vou lá fora para pegar uns galhos para fazer o fogo. Aí o menino chamou de novo: 
- Manheeeê! Tô com fome! O que tem pra comer? Ai minha barrigaaa... 
E começou a chorar. 
A mamãe foi até o filho, pôs a mão nele e ele estava com febre. 
Espera um pouquinho, filho – disse ela. Vou lá fora pegar uns galhos pra fazer um fofo e logo, logo vai ter 
um pãozinho quentinho. 
Quando ela estava lá fora, ele viu de longe um homem chegando e ele parou perto dela e pediu água e ele 
foi buscar, mas quando estava indo ele pediu também pão. 
Ihh! E agora? Ele não tinha mais. Só tinha aquele pouquinho, aquele punhadinho, aquela migalha! 
O que vocês acham que ele deveria fazer? Um pão para o filho? Ou um pão para o homem? 
O menino olhou de longe e viu sua mãe conversando com o homem e ele ficou pensando quem seria e o 
que ele queria. Ele só sabia que estava com muita fome! Daí a mãe dele entrou e começou a prepara o 
pão, mas o homem não foi embora. Ficou lá, parecia que estava esperando alguma coisa. 
- Mamãe, o que aquele homem está fazendo lá fora? O que ele quer? – perguntou o menino 
- Filho, é o seguinte: Aquele homem é o um homem de Deus e quando ele falou comigo, parecia Deus que 
estava falando comigo. É diferente, não é o deus que tem aqui no nosso povo, é um Deus de verdade e eu 
senti que vai acontecer uma coisa muito boa pra nós. Eu acreditei nele, meu filho? 
- E o que ele falou, mamãe? 

https://www.youtube.com/watch?v=DKrGJczk6JI
https://www.youtube.com/watch?v=NAwuKUHKKBw
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- Ele falou que é para eu fazer um pãozinho pra ele primeiro e depois pra nós. E disse que se eu fizer isto, 
a farinha da nossa panela não vai acabar e nem o nosso azeite, filho!! Eu acredito, meu filho, eu acredito, 
nesse Deus! 
E o menino disse: Eu também acredito mamãe, vamos eu te ajudo a fazer.  
- E sua barriga?  
- Já está até passando, mãe- Vamos fazer o pão!! 
E ela fez, do jeito que o homem de Deus falou! 
E sabe o que aconteceu? 
Começou a aparecer farinha... 
Começou a aparecer farinha... 
Começou a aparecer farinha... 
Começou a aparecer farinha... 
Começou a transbordar o azeite 
Começou a transbordar o azeite 
Começou a transbordar o azeite 
Começou a transbordar o azeite 
Aí deu para ele fazer mais pão. Comeu o homem de Deus, comeu ela e seu filho.  
Naquele dia, e no outro dia, e no dia depois, e muitos dias! 
A farinha não se acabou e o óleo (o azeite) não faltou 
Vamos aplaudir!! 
Acabou a miséria. Nada de pouquinho! Nada de migalha. 
A mulher obedeceu, ela acreditou! Ele teve muita fé !!  
E ter fé é acreditar.  
Quem acredita em Deus nunca, nunca vai viver de migalhas.  
Quantas crianças aqui acreditam e querem ter muito, muito mais fé ? 
 
Diga comigo: Não vou viver de migalhas nunca mais. Mesmo que demore, Deus vai dar tudo aquilo que 
eu preciso e que a minha família precisa,  por que eu tenho fé, eu credito ,em nome de Jesus! 
 
Vamos orar! 
 

ORAÇÃO: 

 
Jesus querido, muito obrigado(a) porque o Senhor nunca tem pouco pra nós! É sempre mais!  Eu acredito 
como aquela mulher acreditou, eu acredito como filhinho dela também acreditou. Me dá mais fé, Senhor, 
todos os dias. 
Obrigado pelo seu amor, e porque o Senhor se preocupa comigo. Me ajude a acreditar mais e mais, até 
quando eu for adulto.  Em seu nome amém!! 
(Ore. Imponha as mãos sobre as crianças e profetize esta verdade) 
 

VERSÍCULO: 

 

O versículo é o mesmo da Campanha de Junho. É importante que eles saibam de cor. Incentive os 

maiores a memorizar este versículo direto da Bíblia  

 Efésios 3: 20 (adaptado para o Kids)  

“...a glória seja dada a Deus, ...que pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos! 

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

 
1) O que é miséria? 
2) Quem estava na miséria nesta história? 
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3) O que é que ela tinha em casa? 
4) Quem foi na casa dela? 
5) O que foi que o profeta falou para ela fazer? 
6) O que aconteceu em seguida? 
7) É ano de Rute! O que Deus tem para todos nós? 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Que oferta precisamos entregar, hoje, aqui no Kids, para Deus? 
A nossa oferta de hoje precisa ter duas coisas: 

I. Fé – aquela mulher acreditou num Deus que ela não conhecia e Deus a escolheu para receber o 
milagre, porque ela, em primeiro lugar acreditou. 

II. Obediência: ela obedeceu tudo o que o homem de Deus falou. Era a voz de Deus naquele dia para 
ela 

Quando temos fé e obedecemos, nossa oferta traz o milagre de Deus para nós. 
 
O que pode ser nossa oferta?  
Pode ser um valor, um dinheiro que recebemos. Pode ser alguma coisa que o Kids está precisando. Pode 
ser um agasalho ou uma roupa que você não usa mais e vai abençoar uma crianças que não tem. 
Pode ser um quilo de alimento que vai abençoar uma família que está de verdade, comendo os restos as 
migalhas. 
As crianças podem ser também abençoadoras. Por isto no próximo domingo cada uma vai trazer um quilo 
de alimento ok? 
 
(Faça uma campanha bem organizada, com bilhete para os pais, conforme a necessidade) 
 
Vamos hoje e todos os dias, entregar nossas ofertas. 
 

ATIVIDADE  

 
Mão na massa! Vamos fazer uma culinária. Leve uma massa de pão de queijo semi pronta eles 
fazerem as bolinhas... ou outra massa que seja rápida e de tempo para eles comerem. 
Pode levar um bolo já pronto para decorrem com confete, chantilly, eles vão amar... e porque não 
fazer brigadeiro, beijinhos... Vamos lá mão na massa. 
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LEMBRANCINHA 

 
Pão de mel / bem casado ou beijinho, brigadeiro... 
Coloque também o versículo. 
 

          
 
 
 
 
 
 

 
 
 


