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Aula 2 – MESMA COMIDA TODO DIA? 

 (O Maná do Deserto e os produtos da terra Prometida) 

 
Nossa ministração hoje é sobre a comida no deserto para o povo de Israel e a promessa de comer da terra 
que mana leite e mel, mas na visão de uma criança. A geração que nasceu no deserto. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Deus tirou o povo do Egito (Deut.26:8-12) e a promessa de entrar numa terra com um alimento que eles 

nunca tinham comido.  

No Egito, o alimento (Números 11:4-5) era peixe, pepino, melão, alho, cebola. Era comida da escravidão. 

Era a comida do passado, da qual neste texto, estavam com saudades, que eles não comeriam mais. 

Esta geração, morreu no deserto. 

A geração que nasceu no deserto, não conhecia a comida do Egito. Eles conheciam somente o maná, de 

todos os dias e estavam na expectativa dos frutos da Terra prometida  

No deserto o alimento era o maná: (Números 11:7,8) “E era o maná como semente de coentro, e a sua 

cor como a cor de bdélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num gral o pisava, e 

em panelas o cozia, e dele fazia bolos; e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco”. (Êxodo 16:31). 

Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná; era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos 

de mel. 

O que eles nunca tinham comido era: leite, mel, cereais tostados, uvas, romãs e figos... (Deut.  8:8) 

Mesmo no deserto Deus supriu o seu povo. O povo no deserto ficou 40 anos com a mesma comida, por 
causa da desobediência e murmuração. 
Mesmo nas horas difíceis Deus nunca vai deixar de nos abençoar. Por um período pode parecer migalha, 
mas nunca vai faltar o suprimento de Deus. Deus sempre tem novidades, Deus sempre tem mais, Deus 
sempre tem o melhor.  
O segredo é a obediência!  
 
Vamos lá? 

 

LEIA E MEDITE: 

 
Josué 5:10-19 
 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a saber o que é migalha. 

 Levá-la a saber o que é deserto e o que tem lá e o que não tem; o que eles comiam; que eles 
tinham a mesma comida todo dia; mas que eles tinham uma promessa. 

 Levá-la a entender que a desobediência nos faz ficar longe e nos afasta da promessa do melhor 
que Deus tem. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Que criança que não gosta de novidades? Que criança que não gosta de surpresas? Principalmente se for 
coisa de comer, gostosa e que nunca experimentou, só ouviu falar? O novo é sempre bom! 
Imagine uma criança que nunca foi para um parque de diversões legal ou nunca andou em tal brinquedo 
ou nunca comeu tal lanche de tal lugar ou um sorvete tal... 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/nm/11/7,8+
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Nesta ótica vamos contar a história de hoje e eles entenderão muito bem o que é uma criança ou as 
crianças daquela geração crescendo e comendo o maná todo dia e ouvindo histórias sobre a terra 
prometida? 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
1. Figuras ou imagens de um parque de diversão. Talvez o sonho de consumo de toda criança – a 

Disney! (Mas veja e atente qual a realidade de seus alunos, você pode ter uma imagem só para 
mostrar se alguma criança falar...) 

2. Você pode também montar uma tenda e contar a história dentro da tenda. 
3. Figura, imagem de deserto. Veja o link https://www.pexels.com/photo/desert-kid-red-sad-415360/ 
4. Pipoca feita e semente de feijão branco. (para representar o Maná). 
5. Leve sucrilhos e outros cerais, romã, uvas, figos...(para representar o alimento da terra prometida) 
6. Faça um lanche bem legal neste dia, ou alugue um brinquedo. 
7. Tenha uma novidade; uma caixinha de surpresas para cada uma, bem diferente. Ou um carrinho 

de hot dog., ou algodão doce, ou... (tem que ser novidade. Coisa que eles não têm todo dia) 
8. Boneco ou fantoche ou imagem de uma criança em desenvolvimento para representar a geração 

que nasceu no deserto. Pode recortá-las individualmente e ir mostrando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTRANDO: 

Crianças, me falem de alguma coisa que vocês nunca comeram e tem vontade de comer. Que você já 
ouviu falar que é muito bom! Uma super delícia! 
 
Me falem de um lugar que você nunca foi e que você gostaria muito de ir; que você já ouviu falar, ou viu na 
televisão, ou sabe de alguém que já foi, e que você quer ir muito, muito!! 
  
O que vocês acham? Será que Deus pode dar? Sim ou não? 
 
Hoje eu quero contar para vocês, que está aqui na Bíblia, uma história de várias crianças que nasceram 
num lugar bem diferente do nosso. 
 
Este lugar não tinha nada perto. Nem loja, nem escola, nem mercado, nem feirinha, muito menos 
Shopping. Não tinha carro, nem meio de transporte iguais aos nossos. Tinha cavalos ou talvez alguma 
carroça. Eles tinham mesmo que andar a pé. Este lugar era o deserto! Deserto é o lugar onde não tem 
nada. Nem tinham água; nem torneira. Deserto é um lugar muito difícil de morar. 
 
A casa que eles moravam era uma tenda. Quando Deus mandava, eles desarmavam a tenda e saiam 
caminhando para montar a tenda em outro lugar. 
 
Na hora da alimentação, café da manhã, almoço ou jantar eles tinham uma comida especial que Deus 
mandava do céu. O nome desta comida era Maná. Vamos repetir comigo? Maná. 
Humm... Como era este Maná?  

https://www.pexels.com/photo/desert-kid-red-sad-415360/
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Era branquinho, parecido com pipoca, mas não era pipoca, era docinho. Era uma semente branca que as 
mamães moíam, amassavam e faziam bolos. 
Todos os dias era a mesma comida. Deus nunca deixou faltar. Mas era a mesma comida. Muitas pessoas 
reclamavam e ficavam pensando em outras comidas que eles conheciam, mas as crianças não conheciam 
outra. Só conheciam aquela. 
 
- Mamãe o que tem hoje para comer? 
- Bolo de maná, filho! 
- Mamãe o que tem para o jantar? 
- Humm... sopa de maná! 
- Mamãe, estou com fome o que tem para comer? 
 - Ahh... pega pãozinho de maná no forno! Está quentinho! 
 
As crianças, comiam e perguntavam: Mamãe, papai, por que tem gente que reclama do maná. Ficam 
falando de outras coisas que existiam para comer? 
Então a vovó falava assim: 
- Deixa que eu vou contar esta parte. Eles reclamam, porque eles não acreditam no que Deus prometeu! 
- E o que Deus prometeu, vovó? 
- Nós moramos aqui no deserto, mas nós estamos indo para um lugar maravilhoso, a Terra Prometida! E 
nesta Terra, Deus prometeu que vamos comer novidades, coisas que nunca vimos! Surpresas! Leite, mel, 
frutas deliciosas, cereais tostados. Delícias! 
As crianças arregalavam seus olhinhos e ficavam só imaginando. 
 
Mas estava demorando muito, porque muitas pessoas só reclamavam e desobedeciam a Deus.  
E as crianças foram crescendo, eram bebês, ficaram maiores, adolescentes, jovens, mas elas não 
deixaram de acreditar no que suas mães falavam... 
E... Num dia muito especial eles chegaram naquela terra! Uau!! Que demaisssss!! Que alegriaaa!! Vamos 
bater palmas! Ebaaa!! 
No dia seguinte o parou o Maná e eles comeram das novidades da Terra! 
Quem desobedeceu nem chegou na terra, morreram lá no deserto, mas os que acreditaram comeram de 
coisas que eles nunca tinham visto nem comido. E foram muito felizes. 
 
As vezes pode demorar ou parecer que está demorando, mas Deus tem o melhor!  
Quantas crianças aqui, são como aquelas crianças que moravam no deserto. Que acreditaram e 
experimentaram as surpresas de Deus?! 
Quantas aqui acreditam, confiam e nunca vão deixa de acreditar até quando você crescer e ficar adulto? 
 
Que benção! Estou muito feliz por você e eu vou orar para que vocês vivam isto em nome de Jesus! 
Vamos orar? 
 
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, em nome de Jesus! 
 
Vamos orar! 
 

ORAÇÃO: 

 
Jesus querido, muito obrigado(a) porque o Senhor nunca tem pouco para nós! É sempre mais!  Eu 
acredito nas novidades que o Senhor tem, igual aquelas crianças. 
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) 
 
 



 

Agosto – Migalhas Nunca Mais! 
 2019 – O ANO MAIS APOSTOLICO DAS NOSSAS VIDAS “ 

#omelhorsegundosemestre 

VERSÍCULO: 

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 deserto? 
2) O que eles comiam no deserto? Qual o nome? 
3) Como era o maná e quando eles comiam? 
4) Eles ficariam n deserto pra sempre? 
5) Por que demorou para eles comerem as novidades? 
6) Depois de um tempão, o que aconteceu? 
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? 
Aquelas crianças no deserto, acreditaram todos os anos e não desistiram de acreditar! 
Assim tem que ser nossa oferta. Sempre, todos os dias, até quando vocês crescerem. A nossa oferta faz 
um memorial diante de Deus. 
 
O que é isto? É como se cada oferta que entregamos fosse um tijolo que vai construindo um lugar. Não 
um lugar aqui na terra, mas lá no céu perto de Deus. E Deus quando olha nossas ofertas, nos abençoa. 
Foi isto que aconteceu com aquelas crianças que nasceram no deserto. A cada dia que passava, elas 
acreditavam. 
E Deus deu o melhor para elas.Nunca desista de entregar e separar, sua oferta para Deus. 
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 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  

 
Jogo de colher maná: Estenda papel craft no chão. Dê um saquinho para cada um. Todos tem 
“que dormir”. Espalhe cereais ou crisps (tipo arrozinho ou pipoca). Dê o sinal ou acenda a luz e 
eles devem “colher” o maná e pôr no saquinho, que será também a lembrancinha.  
 
Com os maiores pode fazer uma competição. Divida a turma em dois grupos (como se fosse 
famílias) e tem que pegar o maná com uma colher. Não pode colocar a mão só a colher e encher 
copinhos) o grupo que terminar primeiro ganha. É divertido. 
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LEMBRANCINHA 

 
Um saquinho com milho de pipoca, simbolizando o maná que Deus manda e multiplica. 

 
 
Prepare também uma lembrancinha para o dia dos pais! Ou um cartão. 
 

 


