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AULA 4- MONTÕES PARA DIVIDIR 

 

Nessa aula vamos ajudar os nossos bebês a entender um conceito que não é muito bem aceito no universo 

dos bebês, a divisão, eles não gostam muito de dividir então temos que ensinar que quando temos muito, 

temos que ter alegria em repartir. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Nesse capitulo de João podemos ver que os discípulos já estavam bem cansados e o povo também já 
estavam sendo ministrados a um tempo longo então já estavam ficando com fome, quando Jesus pergunta 
a Thiago se eles tem comida o suficiente para alimentar aquela multidão, Thiago prontamente responde 
Senhor nem que nós tivéssemos muito dinheiro não conseguiríamos alimentar essa multidão, pois é o 
Senhor já tinha um plano superior para aquele grande problema, ele só precisava de um posicionamento 
de uma oferta para agir com o sobrenatural na vida de todas aquelas pessoas, entregue sempre o seu 
melhor no altar, prepare sempre a melhor aula, se consagre entregue com alegria a sua escala para que a 
sua oferta possa clamar diante do altar do Senhor, assim como aqueles cinco pães e dois peixes, clamaram 
e foram instrumento nas mãos de Jesus para alimentar uma multidão, entregue a sua disposição, toda sua 
criatividade, toda a sua força para alimentar a fé desses pequeninos tão amados pelo nosso pai, ai é só 
esperar porque o sobrenatural de Deus logo vai acontecer na sua vida, na sua casa, e na sua família.  
 
LEIA E MEDITE: 

 

João 6:13 
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que temos que dividir com alegria. 
 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

 Vamos precisar de Eva colorido  

 Papel cartão colorido 

 Cola para Eva 
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MINISTRANDO: 

 

Olá galerinha de Jesus, hoje eu vim contar uma novidade para todos vocês quem quer saber? 
Jesus estava um dia contando uma historinha no monte e tinha um montão de gente junto com ele, e 
adivinha todo mundo estava com muita fome, e não tinha nada para comer, Jesus perguntou para seu 
discipulo Thiago, o que temos para comer?  
Agente tem um dinheirinho para comprar alimento para essa multidão? 
E Thiago falou para Jesus, não mestre não temos. 
Nossa e agora? 
Jesus já sabia o que ele ia fazer, ele falou assim, Thiago procura alguma coisa , pergunta se alguém tem 
algo para dividir para todos, e Thiago achou um menino e ele tinha 5 pães e 2 peixes (mostre a cestinha 
fechada), mais será que isso vai dar para todo mundo? 
O que você acha? 
Sabe o que aconteceu, Jesus multiplicou todos aqueles peixinhos e pãezinhos, aquela comida deu para 
toda aquela multidão e ainda sobrou, quando todo mundo acabou de comer eles ainda encherão muitos 
cestos do que sobrou. 
Jesus sempre tem um montão preparado para nós, então vamos dividir tudo, porque quando agente dividi 
o papai do céu sempre nos dá mais ainda do que nós já temos.  
 
ORAÇÃO: 

 

Papai do céu multiplica na minha vida, porque eu quero dividir tudinho, em nome de Jesus. Amém!! 
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VERSÍCULO: 

 

Eles ainda recolheram doze cestos daquilo que sobrou.(adaptado)  .João 6:13 
 
ATIVIDADE  

A nossa sugestão para a atividade de hoje, é um estimulo para integrar a divisão na vida do bebê, abaixo 

deixamos um link para visualizer melhor a atividade. 

 Esta descrito no youtube como- crianças dividindo o lanche com amiguinho que não tem- 

linda lição de uma professor. 

https://www.youtube.com/watch?v=T-37LGYcNKQ 

 

 
LEMBRANCINHA: 

                      

 
 
Boa Aula! 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/6/13+
https://www.youtube.com/watch?v=T-37LGYcNKQ

