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AULA 2 – O caminho para o suprimento 

 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Jesus nos ensina que devemos honrar com os nossos compromissos.  
Ele pagou o imposto com a moeda que estava dentro de um peixe, para mostrar que mesmo 
quando não enxergamos onde está nosso suprimento, se o obedecermos e confiarmos Ele fará 
aparecer onde era impossível o suprimento que precisamos na hora certa. E que com Jesus tudo 
dá certo! Jesus também nos ensina que devemos ser honestos com nossas obrigações, pagar 
nossas dívidas e saldar também nossas dívidas com o próximo e com Deus. 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Mateus 17.24-27 
 

OBJETIVOS 

 
● Levar a criança a entender que devemos pagar as nossas dívidas e sempre fazer o que é 
certo. 
● Ainda que haja uma situação de guerra ou escassez, o Senhor sempre tem um suprimento 
sobrenatural para nós. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Crianças que são bombardeadas de informações na televisão, escola e principalmente agora com 
o cenário político do nosso país onde as pessoas buscam somente por seu próprio interesse e 
muitas vezes querem dar o famoso jeitinho brasileiro. 
 
Infelizmente muitas crianças crescem vendo os pais ou pessoas próximas dando o famoso 
jeitinho e acabam achando normal. São influenciadas pela mídia e por isso se acham no direito 
de repetir as atitudes que visualizam. 
 
Mas Jesus nos ensina o que é o certo e que Ele tem um caminho de suprimento para nós. 
Então, se o papai ou mamãe estão desempregados ou se na casa de alguém há falta de 
suprimento, precisamos olhar para Jesus e buscar Nele aquilo que precisamos. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 
Para essa aula vamos usar os bonecos para contar a história. 
Você vai precisar de uma moeda 
1 conta de luz ou água 
Bexigas para a brincadeira 
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MINISTRANDO: 

 
 
Vocês se lembram da história de Jonas? Um peixe grande o engoliu e depois o vomitou na praia 
não é mesmo? A história de hoje também fala de um peixe, mas este não é tão grande assim que 
dá pra engolir uma pessoa, mas é bem especial. 
 
(Mostre uma moeda  para as crianças e pergunte):  Para que precisamos desse dinheiro? Para 
que usamos? (Deixe as crianças responder). 
 
(Mostre agora a conta de luz ) 
Isso é uma conta de luz. Todo mês temos que pagar essa conta para continuar a ter luz na nossa 
casa não é mesmo? 
 
O que acontece se eu não pagar a conta? 
Exatamente! não vamos ter luz em casa , a energia elétrica é cortada por falta de pagamento. Por 
isso se eu gastei energia elétrica preciso pagar o que gastei. 
 
Nós precisamos pagar tudo o que devemos  
Jesus nos ensinou a fazer isso! 
 
Um dia os cobradores de impostos perguntaram ao apóstolo Pedro se Jesus pagava os impostos 
dele. Pedro disse que sim. 
 
E Jesus conversando com ele disse que precisamos sempre pagar nossos impostos, todas as 
contas que fazemos, porque isso é justo se usamos a energia elétrica precisamos pagar pelo que 
consumimos, se vamos ao supermercado precisamos pagar pelo que vamos comprar... 
 
Então naquele dia Jesus falou pra Pedro pescar um peixe e disse que quando ele pegasse o 
peixe ele acharia uma moeda dentro da sua boca.  
(Faça com os bonecos e mostre a moeda novamente).  
 
Uau! tinha uma moeda na boca do peixe mesmoooo 
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E então Pedro pagou os impostos por ele e por Jesus com aquela moeda.  
 
Não é normal acharmos moedas dentro dos peixes... Mas Jesus nos ensina com essa situação 
que existe um caminho para o suprimento, e esse caminho é confiar em Jesus. Ele fez com que a 
moeda aparecesse na boca do peixe para pagar a sua conta e pode fazer o sobrenatural 
acontecer na vida de cada um de vocês também.  
 
Se alguém está passando por alguma dificuldade financeira ou conhece alguém que esteja 
passando também, pode ter certeza confie na Palavra do Senhor e ele vai enviar todo o 
suprimento que você precisa! Então se você está devendo alguma coisa precisa pagar  ou se 
emprestou um brinquedo precisa devolver!  Pois fazendo o que é certo somos muito abençoados 
pelo Senhor!  
 

ORAÇÃO: 

 
“Senhor Jesus nós confiamos sempre em ti. Sabemos que o senhor pode trazer todo o 
suprimento que precisamos da maneira que o senhor quiser! Em nome de Jesus. Amém!” 
 
Ore por cada criança declarando o suprimento e a prosperidade sobre as famílias. Se houver 
algum pai desempregado, declare a liberação do Senhor para uma porta de suprimento. 
 

VERSÍCULO: 

 
“O Senhor é meu pastor e nada me faltará”. SALMOS 23.1 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
1. É certo pagar os impostos? 

2. Jesus pagava os impostos dele? 

3. O que aconteceu quando Jesus mandou Pedro pescar um peixe? O que Pedro encontrou? 
4. O que ele fez com a moeda que achou? 
5. O que devemos fazer quando pegamos um brinquedo ou uma roupa emprestada de 
alguém? 
 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Hoje vamos entregar uma oferta pela nossa casa para que nunca falte nenhum tipo de 
suprimento para a nossa família. 
 

ATIVIDADE  

 
Brincadeira 
Dê uma bexiga para cada criança manter no ar, vá pedindo um a um que pare e jogue a bexiga 
para o amigo mais próximo até que um só fique tentando manter tudo sozinho e não consiga. 
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Explique pra eles precisamos sempre uns dos outros e de Jesus em nossas vidas pra nos ajudar 
em todas as coisas! 
 

 

 

LEMBRANCINHA: 

 
Lembrancinha 
Moedas de chocolate. 

 


