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INTRODUÇÃO 
 

AGOSTO !! #OMELHORSEGUNDO SEMESTRE 

Nossa Campanha este mês é MIGALHAS, NUNCA MAIS! 

Nós e nossas crianças vamos viver todas as promessas deste ano Apostólico de Rute. 

 “...eu declaro que, como Rute, deixarei de viver de migalhas...” 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

O que é migalha? Migalhas? 

 

1.o conjunto daquilo que não foi aproveitado; restos, sobras. 

2.coisas sem importância, desnecessárias ou desprezáveis. 

3.é o que não satisfaz, mas engana bem. 

 

Considerando que migalhas não sustenta; que migalhas é uma 

porção mínima; que migalhas não é para pessoas, quando 

olhamos na Bíblia, vemos que onde não tinha, onde não dava, 

onde havia escassez, Deus sempre entrou com providência, seja 

para multiplicar ou seja para dar além do que era esperado, 

como a Rute, que um dia saiu para colher o resto(Rute 2:15-17),  colher o que era desprezado, mas o 

mesmo dia voltou com um saco com muitos, muitos quilos a mais do que só a porção diária para ela e 

Noemi. Aquela que saiu para colher as migalhas, voltara com um saco de cevada! 

Assim vamos ministrar nossas crianças neste mês. Quem anda com Deus; quem anda com Jesus, nunca 

tem pouquinho, sempre tem uma porção multiplicada. Não tem falta, Não falta nem coisa grande nem 

coisa pequena. 

Vamos viver esta promessa, em nome de Jesus! 

 

Nossas aulas: 

 

 

 Equipe Pedagógica. 

Ótimas aulas !! 

 

 

Aula Tema Da Aula História Bíblica Referência 

Dia 04 Migalhas para cachorrinhos Mulher Cananéia  
Mateus 15:21-28 

 

Dia 11 Mesma comida todo dia? 
Maná no deserto x Produtos da terra 

Prometida 
Josué 5:10-12 

Dia 18 O último pão Viúva de Sarepta 
I Reis 17:1-16 
 

Dia 25 Mais que passarinhos Jesus no Sermão do Monte 
Mateus 6:25-34 
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Aula 1 - MIGALHAS PARA CACHORRINHOS (A MULHER CANANÉIA) 

 
Hoje vamos contar a história daquela mulher siro fenícia ou Cananéia que insistiu por um socorro; insistiu 
pelo o mínimo que fosse, para que Jesus libertasse sua filhinha daquele mal (demônio). 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Os dois evangelhos (Mateus e Marcos), relatam que a menina era endemoniada, horrivelmente possessa 

por um espírito imundo. 

Não vamos entrar no detalhe de endemoniamento, com as crianças. 

Aquela mulher tinha consciência: 

1. De que era estrangeira e discriminada em Israel, pelos povos serem inimigos dado as guerras do 

passado. 

2. De que Jesus era o único que poderia fazer um milagre de libertação para sua filhinha, mesmo 

sendo estrangeira. Certamente ela acompanhava os milagres de Jesus e cria nEle e cria no filho de 

Deus. 

3. Ela cria que o mínimo, (a migalha) que recebesse de Jesus seria suficiente para a libertação. 

 

Por causa desta consciência, da sua fé, que Jesus disse ser grande, buscando migalhas ela 

recebe o desejo do seu coração. 

Quando vamos a Jesus com fé e certeza, sempre temos mais, mais e mais do que pedimos ou 

pensamos! 

 
Quer saber mais?  Aula 15 – Escola de Profetas_ Os milagres de Jesus (os primeiros 18,10 minutos) 

https://www.youtube.com/watch?v=MqyPVHmwbiM 

 

Vamos lá? 

 

LEIA E MEDITE: 

 
Mateus 15:21-28; Marcos 7;24-30 
 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a saber o que é migalha. 

 Levá-la a entender que JESUS tem sempre mais; que ninguém que vai até Jesus volta com 
pouquinho; JESUS não tem migalhas, Ele tem abundância. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Criança sabe o que é pouquinho e o que é muito. Crianças sabem que é melhor um pedaço inteiro de bolo 
do que os farelos do bolo. O mais sempre é melhor, elas sabem disto. 
Se colocarmos pedaços de qualquer coisa e pedir para escolher, é lógico que elas escolherão os maiores. 
E mais é sempre melhor mesmo, não é?! 
Pode ser que numa casa com irmãos, que sempre tem que repartir, nem sempre ficará com o melhor e 
maior, principalmente se forem mais de um irmão. 
Pode ser que tenham crianças que não têm experiências de sempre ter mais, e o melhor. 
O que vamos ministrar aqui é que em qualquer circunstância; em qualquer situação, seja com ela ou com 
os pais em casa ou na escola, Jesus sempre terá mais. A porção que Jesus tem para as crianças que 

https://www.youtube.com/watch?v=MqyPVHmwbiM
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creem mais, sem reservas; têm uma fé genuína, sem duvidar é sempre mais. Ela precisa acreditar que 
Deus nunca, vai fazer menos. Mesmo que em casa tenha dificuldades. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
1. Levar um bolo ou pão em um prato e no outro coloque  só as 

migalhas. 
2. Figura de cachorrinhos comendo o resto. 

 
3. Use as carinhas em sequência: para representar a 

malignidade da menina (anexo-imprima em cartazes) e 
finalmente a menina restaurada. 

 
 
 
 
 
 
 

MINISTRANDO: 

Olá crianças! 
Quem aqui tem um cachorrinho ou gatinho? O que é que ele come? Ele fica dentro de casa ou as vezes 
ele entra? 
Ele gosta de comer a comida que você come e fica com aquela carinha de pidão? Humm.... 
Damos um pedacinho, não é? Damos uma migalha do pão. 
 
Ahh... Vocês sabem o que é migalha? Vamos falar muito de migalhas nesses domingos! 
(Mostre os pratos) 
Isto aqui é migalha! São os restos, os farelos. O que você prefere comer, o bolo ou as migalhas? 
Ah...eu prefiro comer o pedaço de bolo.  
As migalhas caem no chão e os cachorrinhos comem do chão, não é? 
 
Lembrando disto, hoje vou contar para vocês uma história que está aqui na Bíblia e que aconteceu no 
tempo de Jesus, quando ele estava aqui na terra. 
 
Um dia Jesus foi para uma cidade de outros lados. 
Daí, uma mulher daquela cidade soube que Jesus estava lá foi atrás dele, porque ela tinha uma filha que 
estava muito mal. Vinha um mal no corpo dela e ela ficava muito ruim mesmo. Nenhum remédio adiantava. 
Esta mulher não era do povo de Deus, mas conhecia os milagres que Jesus tinha feito, então ela pensou:  
- Só Jesus pode ajudar minha filha! 
Então ela foi atrás de Jesus, gritando e clamando por socorro. - Jesus, socorro, me ajuda! Minha filha está 
muito mal.!! 
Jesus não respondeu nada para ela. 
Mas ela continuou. 
Os discípulos de Jesus falaram: “manda ela embora, ela fica gritando atrás de nós...” 
Jesus, então falou : 
- Eu vim para ajudar as pessoas do povo de Deus, e você não é ! 
Então ela continuou: 
- Jesus, socorro, por favor! 
E Jesus respondeu: 
- A gente não dá o pão para os cachorrinhos, a gente dá para os filhos! 
- Sim Jesus, é verdade, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. 
O que ele estava dizendo? 
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Ela estava dizendo que se Jesus falasse só uma palavrinha, só uma coisinha, só um pouquinho olhasse 
para ela, ficaria feliz e contente, porque acreditava que seria o suficiente para a filha dela ficar curada. 
Aquela mulher foi procurando uma coisinha só, igual uma migalha de pão, mas sabe o que aconteceu? 
Jesus olhou para ela e admirou a sua fé! E como ela acreditava tanto no seu poder. 
Ele disse: “Sua fé é muito grande! Vai acontecer do jeito que você quer!” 
E daquele momento em diante a filha dela ficou curada. Não tinha mais mal no corpo dela.!! 
 
Que alegria.!! Ela foi para casa e a filha estava completamente livre e curada!! 
 
Jesus não tem migalhas, pouquinha coisa para nós não. Ele sempre tem o melhor! E mais e mais! 
As vezes não temos agora, o que nós queremos. 
As vezes não temos em casa, o que desejamos, o que a mamãe deseja. 
As vezes o papai não tem o emprego, ou o carro, que deseja 
As vezes agora, você não tem o material de escola que você quer, a mochila tal... 
 
Lembra de Rute, ela foi catar o resto para ela comer. Mas no mesmo dia Deus deu muito muito mais, um 
sacão de grão e farinha. 
 
Diga comigo: Não vou viver de migalhas nunca mais. Deus vai dar tudo aquilo que eu preciso e que a 
minha família precisa, em nome de Jesus! 
 
Vamos orar! 
 

ORAÇÃO: 

 
Jesus querido, muito obrigado(a) porque o Senhor nunca tem pouco para nós! É sempre mais!  
Obrigado pelo seu amor, e porque o Senhor se preocupa comigo. Me ajude a acreditar mais e mais como 
aquela mulher. 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) Onde Jesus foi? 
2) Quem estava naquela cidade? 
3) O que a filha dela tinha?  (um mal) 
4) O que são migalhas? 
5) O que aquela mulher queria? (Que Jesus fizesse um pouquinho...só) 
6) Por que Jesus parou e atendeu aquela mulher? 
7) È ano de Rute! O que Deus tem para todos nós? 

 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Que oferta precisamos entregar hoje aqui no Kids, para Deus? 
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Aquela mulher insistiu! Ela não deixou Jesus “em paz” até que Jesus olhou para ela e respondeu. 
Muitas vezes a gente entrega oferta uma vez só e acha que não precisa entregar mais. 
Se aquela mulher só falasse bem baixinho uma vez, ela teria vivido o milagre da libertação da sua filhinha? 
Ela tinha duas coisas importantes:  

1. Fé  
2. Insistência. 

Quando nós, as crianças entregam suas ofertas, elas podem ser pouco ou pequenas, mas precisa ter fé e 
nunca para de entregar, porque aquilo que é pouco se transforma no muito que só Jesus pode fazer! 
 
Vamos hoje e todos os dias, entregar nossas ofertas  
 

ATIVIDADE  

 
1. Faça uma cestinha (pode ser de papel) faça também bolinhas de papel crepom, grandes 

simbolizando a (comida ou a benção) e bolinhas pequenas simbolizando migalhas. Elas 
estarão juntas e possivelmente quando pegarem irá cair. 

Coloque as bolinhas sobre a mesa, ao seu comando de dupla ou trio, com os braços dados 
deverão correm até a mesa e pegar com uma colher ou pazinha de praia e levar até a cesta.  
Quando o professor der o sinal que acabou o tempo vamos contar se pegaram mais bolinhas 
(pão) ou migalhas.  
Essa brincadeira não é uma competição pois a intenção é que todos consigam pegar mais (pão). 
 

2. Atividade de artes com o cachorrinho,para contarem a história e lembrar que as migalhas não são 
nossas. 

3.  

         
 
 

LEMBRANCINHA 

 
Um cone com vários coraçõezinhos dentro. Oriente as crianças e entregar esses corações para 
amigos, ou até aqueles que eles não conhecem, demonstrando o amor de Jesus. 
 

 


