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AULA 4- MONTÃO PARA REPARTIR  

 

Hoje vamos falar da Multiplicação dos peixes. Vamos focar no que sobrou os 12 cestos cheios, no olhar de 
um menino que saiu como todos da multidão para ver Jesus, mas que foi diferente de todos! 
 
Para você professor (a): 

Todos saíram para ver Jesus. 
Pode até ser que saíram com suprimento para o dia. Pode até ser que tinham um lanche reservado. Mas o 
fato é que só um menino, um rapaz, apareceu com seu lanche. E aquilo que não era nada ele viu se 
transformar em montões. E viu também os doze cestos cheios que sobraram. Ele viu com seus próprios 
olhos, os montões. 
 
LEIA E MEDITE: 

 
João 6:1-13 
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que neste ano, Deus disse que tudo será Montões (bastante mesmo, 

muito, muito) em tudo; em casa; na família; na escola; na igreja; em todos os lugares...; 

 Ensiná-la que como aquele menino ela também vais ver sua entrega e disposição e transformar em 

montões  

 Que o nosso Deus não é Deus de pouquinho, nem de miséria, mas é o Deus da abundância. 

 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

O nosso tema hoje é Montões para repartir. Naquele dia apareceu só um menino para repartir.  

Será que hoje as crianças têm este mesmo sentimento? De entregar? Será que as nossas crianças estarão 

no meio e verão suas entregas se transformarem em montões? 

Crianças são naturalmente egoístas? Pesquisas comprovam que deixam de ser egoístas aos sete ou oito 

anos e que antes disto é perda de tempo convencê-las a repartir. 

Podemos reverter esta isto, Ministrando e ensinando, que quando enxergamos, quer dizer, quando temos 

a visão, quando temos este sentimento dentro de nós de repartir, vamos enxergar também o milagre dos 

montões.  

 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Vamos Fazer Uma Decoração?  

 Para esta aula sugerimos móbiles de muitos peixes e pães 
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 Que tal fazer bisnaguinhas com patê de atum, colocar em um saquinho individual e fazer os 
móbiles? E daí será também o lanchinho, entregar na hora certa, na ministração. ( voce pode deixar 
alguns no saquinho junto com a representação e faça mais 12 e deixe sobrar um pouquinho em 
cada. 

 Faça 1 óculos grande de papel (e prenda no seu rosto) e você será o menino que entregou o lanche 
moderno, contando a sua história.( veja a sugestão na atividade) 

 Tenha uma bolsinha com 5 pãezinhos e 2 peixes. (Pode ser desenho)  
 
 
 

 Use também um chapéu ou boné. Represente um personagem ou convide alguém. Seja bem 
descolado! As crianças amam e saberão que é você. Caso convide alguém do Teens ou O2 para esta 
aula, fale para as crianças que você vai trazer um amigo seu para contar um testemunho bem legal. 

 
MINISTRANDO: 

 
Eeee! E aí galera! Beleza?  
(Use seu estilo – seja um menino que enxergou o que Jesus queria) 
 
Vocês estão aprendendo sobre os montões, não é mesmo? 
Eu vim aqui contar para vocês que eu vi e vivi montões. Foi demais!! 
 
Gente, um dia sai da minha casa para acompanhar uma multidão de pessoas que iam ver um homem que 
estava fazendo muitos milagres! Ele curava muita gente doente! Fazia coisas maravilhosas, tipo cego 
enxergar, paralítico andar. Meus amigos todos iam. Então arrumei minhas coisas. 
Pensei – “Será que vai demorar? E se eu ficar com fome?” – Voltei e peguei para pegar um lanche. Eram 
cinco pães e dois peixes. “Pode ser que meus amigos também fiquem com fome, daí eu reparto.” 
Perguntei: “Mãenhee, posso pegar os pães do armário e os dois peixes que estão no forno?”.  
– “Sim pode!” 
Peguei o lanche e sai com meus amigos. No caminho foi ajuntando um montão de gente. Um montão 
mesmo!! Vinha gente de tudo lado! Homens, mulheres e lógico um montão de crianças! Estava muito legal 
e divertido. Parecia uma marcha. Este homem também era muito legal. O nome dele era Jesus! 
Paramos num lugar onde tinha muita grama verdinha e ficamos ali ouvindo as palavras dEle. E também 
admirando todas as curas que ele fazia. Estava ficando tarde já!  
Foi quando eu ouvi um barulho: Rooonc...rooonc. Era meu estômago! Eu estava com fome... Já estava na 
hora de comer! Meus amigos estavam com fome; todo mundo estava com fome.Ihh, mas parece que 
ninguém tinha comida!Fiquei olhando para os lados, imaginando o que poderia acontecer. 
 Pensei assim “Será que Jesus pode fazer um milagrão deste tamanho, de dar comida para este montão de 
gente? 
Aí eu vi com meus óculos, que Jesus estava conversando com uns homens que pareciam seus amigos, 
estavam todos em volta dele. “Tava” “um zumzum”... e vi também com meus óculos que aqueles homens 
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estavam perguntando alguma coisa para as pessoas. E as pessoas balançavam a cabeça que não, ou 
simplesmente abaixavam a cabeça. 
Humm... será que iriam perguntar para mim? Estavam chegando perto! 
Aí ouvi do meu lado perguntarem assim: - “Por acaso vocês tem um lanche ou alguma coisa de comer, aí?” 
Ah, não aguentei, gente, pulei na frente e respondi.  - “Eu tenho, eu tenho, eu tenho moço”. 
Então ele me disse: “- Então vem aqui com a gente” 
-Uau, fui com os caras. Eles eram os amigos de Jesus! Estavam me levando pra Jesus? Jesus queria comer? 
O meu lanche era para ele? 
Não, não, Jesus é tão bom. Não. Não pode ser para ele, mas se ele pedir eu vou dar. 
Mas eu sabia que ia ser coisa muito maior! E fomos caminhando, e todo mundo me olhando e eu 
segurando bem firme, o meu lanche. Eles estavam me levando perto onde Jesus estava e quando 
chegamos eu só fiquei olhando com meus óculos, para aquele homem que me olhou também com muito 
amor.  
E eu pensando: Se ele pedir meu lanche, tudo para ele. Ahhh, eu acho que ele vai fazer um milagrão! 
Ai os amigos de Jesus falaram assim pra Jesus: 
- Está aqui um menino com cinco pães e dois peixes, mas o que é isto para tanta gente? 
Olhei pra Jesus, o que ele iria fazer? 
Ele disse: Peça para todo mundo se sentar na grama. 
Aí, galera, ele pegou meu lanche! Eu dei! Uau!Daí nem acreditei no que estava vendo. 
Jesus fez uma oração e agradeceu a Deus por meu lanche! Demais! Ele orou: 
Deus, obrigado por esses dois peixinhos. E, obrigado por esses cinco pãezinhos! 
 
Então ele começou a distribuir os pães e peixes.  
Eu sabia! Eu sabia!  
Galera, não parava de sair peixes. Foram pedindo, foram comento...Não parava, não parava... Que Demais! 
Que alegria!Pode repetir? Pode sim! 
Até eu ajudei a distribuir. (Entregue agora, as bisnaguinhas- tire da sua bolsinha ou sacola) 
Não parava não parava todo mundo sentou e comeu até estarem bem satisfeito|! Que Montão gente! Que 
montão! Que Milagrão! Nunca vi nada igual! Eu sabia 
Montões, Montões, montões!! Uhuhh! Mais de 5.000 pessoas. 
Aí Jesus falou: - Vamos recolher o que sobrou para não perder nada!Recolher o que???? Sobrouu??? 
Sim. Sobraram 12 cestos cheios ainda!!Este dia foi demais.  
E tem 3 segredos que eu quero te contar: 
Primeiro: Você tem que enxergar! Esses meus óculos não são especiais é só para mostrar que você tem 
que ver além, e acreditar sempre. 
Segundo: entregue tudo o que você tem nas mãos de Jesus. Só ele que pode 
Terceiro: Vocês sabem por que sobrou? É para repartir mais. 
 
Quem enxerga além, veem os montões, ganha montões e reparte montões! 
Hoje é o último dia da nossa campanha. Hoje olha só os montões de alimentos que todos conseguiram, 
Parabéns. Vamos bater palmas!! Eeeebaaa.  
Olha só que grande benção vamos poder repartir. 
É assim que Deus vai fazer nas nossas casas. Cada uma das crianças, em cada família. 
Vamos agradecer pelos alimentos e roupas. 
 
 (Ore, unja o painel com os nomes e profetize Isaias 11, na vida de cada criança) 
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ORAÇÃO: 

 
Senhor nós agradecemos pelos alimentos e pelas roupas, por esse montão que vamos distribuir. 
Ajude-nos a enxergar os montões. Na nossa casa, nossas escolas, cem todos da nossa família. 
Muito obrigado, Senhor. Ajude-nos a sempre ter para repartir. Em nome de Jesus, Amém. 
 
 
VERSÍCULO: 

 
João 6:13. Recolheram e encheram doze cestos dos pedaços dos cincos pães que sobraram ... (adaptado) 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

 

1. Onde o menino estava indo? 
2. Qual foi o lanche que este menino levou? 
3. Quantas pessoas estavam lá? 
4. Quantas pessoas tinham lanche? 
5. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez com o lanche? 
6. Quais as três coisas que precisamos entender?  

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
João 6: 9 
 
Está aí um menino. Está aí um rapaz. Está aí uma criança que tem uma oferta. 
Será que hoje nós temos aqui meninos e meninas que estão enxergando que Jesus vai fazer um milagre 
das ofertas que entregarem! 
Naquele dia tinha um menino. 
Hoje, quantas crianças querem entregar o seu melhor?  E pode ser que você não tenha outro. 
Aquele menino não tinha outro lanche. Ele ia dar e ficar sem, não é mesmo? 
Só que ele colocou nas mãos certas. Nas mãos de Jesus. E viu os montões acontecerem 
Vamos hoje, com este e sentimento entregar nossas ofertas. 
 
ATIVIDADE  

 

Óculos  

 

Leve semi – prontos; recortados.  As crianças decoram. 

Escreva em volta: “Eu vejo os montões”  
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LEMBRANCINHA  

Hoje as lembrancinhas também serão montões!!! 

Cada criança deverá receber 2 lembrancinhas, sendo que uma irá entregar para outra criança que não é 

da igreja como forma de convite para vir no próximo culto.  

Vamos receber  montões de crianças também em nossas igrejas, e serão salvas em nome de Jesus !  

                 


