
  
 

 
 

  Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 16/09/2018 

 

A MULTIPLICAÇÃO DOS PÃES E PEIXES 
 

Versículos para Decorar: 

1– "Ah! Soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço 
estendido. Nada é difícil demais para ti. (Jeremias 32.17)  

2– O generoso prosperará; quem dá alívio aos outros, alívio receberá. (Provérbios 11:25)   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA-FEIRA: 

1. Jesus ficou sabendo que João Batista estava morto. Ele pegou um barco e saiu com seus 
discípulos para outra cidade. Desenhe Jesus e os discípulos dentro do barco. Depois, escreva na 
placa para qual cidade eles estavam indo. Dica: Leia Lucas 9.10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. As pessoas ficaram sabendo e seguiram Jesus a pé. Elas chegaram primeiro à cidade. Quando 
Jesus viu aquelas pessoas, teve compaixão delas. Vamos aprender o que é compaixão? Coloque 
as palavras na ordem certa de acordo com o sentido da seta. 
 
 

 
 

 
____________  _____________________ _______________ __________________ 

 
 
3. Jesus viu que aquelas pessoas estavam 
precisando de algo. Ele disse que as 
pessoas pareciam ovelhas sem pastor. Por 
isso, subiu ao monte e começou a ensiná-
las. Pinte o desenho que mostra Jesus 
ensinando a multidão. 
 
 
 
 
 
 

 
 

a necessidade e ajudar Ver do outro 



Refletindo: 
Devemos ter compaixão pelas pessoas também, assim como Jesus teve. Ter compaixão por 
alguém significa ajudar o outro, não ignorar quando você vê alguém que precisa de ajuda. Você 
tem tido compaixão pelas pessoas? Se você acha que pode melhorar nisso, decida hoje melhorar. 

Lição:  
A compaixão é importante e devemos pedir a Deus que nos dê um coração cheio de compaixão. 
Não devemos ignorar quando vemos que alguém precisa de ajuda se podemos ajudar. 

Decidindo: 
(   ) Decido ter mais compaixão pelas pessoas, até mesmo as que eu não tenho muita afinidade. 
Quero ter um coração bondoso e cheio de compaixão.  

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração falando para Deus a sua decisão de hoje e peça para ele te dar esse 
coração que vê a necessidade dos outros e está disponível a ajudar, assim como Jesus. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
TERÇA-FEIRA: 
 
1. No fim da tarde, Jesus viu que uma grande 
multidão tinha se aproximado. A Bíblia diz 
quantos homens havia, sem contar mulheres e 
crianças. Você sabe quantos eram? Pinte as 
figuras que têm pontinhos e descubra. Dica: Leia 
João 6.10. 
 
 
 
 
2. Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus já sabia o que ia 
fazer, mas queria testar Filipe. Que resposta Filipe deu para Jesus? Leia João 6.7 e escreva a 
resposta no balão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Jesus não mandou aquelas pessoas embora porque se importava com elas. Ele se importa com 
você também. Ele se preocupa com todas as coisas da sua vida. Observe as situações abaixo e 
veja como Jesus se importa com você. Depois, pinte as imagens. 
 

Jesus se importa com tudo que você faz na sua vida: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________denários  

não comprariam __________ 

suficiente para que cada um 

comesse um pedaço! 

Sua saúde Seus estudos Sua vida espiritual 



Refletindo: 
Além de se preocupar com a vida espiritual daquelas pessoas, Jesus se preocupou com a saúde 
física delas. Já vimos que Jesus curava doentes, mas hoje vimos que Ele se preocupava até com a 
fome delas.  

Lição:  
Jesus se preocupa com a sua vida também. 

Decidindo: 
(   ) Decido confiar que Jesus está cuidando da minha vida. Sei que ele se importa comigo. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração falando para Deus a sua decisão de hoje e agradeça a Ele por estar 
sempre cuidando de você: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 

 

QUARTA-FEIRA: 
 
1. Jesus disse para os discípulos: “deem vocês algo para essas 
pessoas comerem”. André falou que tinha um rapaz com 
comida. Que alimentos aquele menino tinha? Escreva a 
resposta dentro do cestinho.  Dica: Leia João 6.9. 
 
 
 
 
2. André e os discípulos achavam que aquele pouco não 
poderia alimentar a multidão. Eles precisavam aprender uma 
lição muito importante. Risque todas as letras Y na frase abaixo. 
Depois reescreva a frase que você encontrar e você saberá a 
lição. 
 

O QYUE EU TEYNHO PAYREYCE PYOUYCO, MAS JYESUYS POYDE UYSAR GRAYNDEYMENYTE. 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. Aquele menino deu tudo o que tinha para Jesus. Deus quer que você seja assim também. Você 
pode dar para Jesus o que você tem e amar as pessoas. Faça um rosto feliz nas crianças que 
estão fazendo o que é certo e um rosto triste nas crianças que estão fazendo o que é errado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refletindo: 
Aprendemos hoje que o menino que deu os pães e peixes foi generoso. Deus ama quem é generoso 
porque a generosidade mostra que temos um coração bondoso e que entendemos que tudo o que 
temos e somos pertence a Deus. Leia os versículos:  
Provérbios 22:9; Atos 20:35; 2 Coríntios 9:6-7; Provérbios 11:25 
(   ) Li os versículos acima 



Lição:  
A generosidade traz bênçãos para a nossa vida e agrada o coração de Deus. Podemos ser 
generosos de várias maneiras: dando nosso dízimo e oferta, repartindo o lanche, ajudando algum 
colega que precisa, ajudando nas tarefas de casa e muito mais.  

Decidindo: 
(   ) Decido ser uma criança generosa. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração falando para Deus a sua decisão de hoje e peça para Ele te mostrar 
oportunidades para exercitar a sua generosidade: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
QUINTA-FEIRA: 
1. Jesus mandou o povo sentar sobre a grama em grupos de cinquenta e de cem. Depois, Ele fez 
um grande milagre! Como será que isso aconteceu? Coloque as cenas na ordem correta. Dica: 
Leia Lucas 9.14-16.    
 

2. Algo incrível aconteceu! Os pães e peixes foram multiplicados! Todos comeram e ficaram 
satisfeitos! Podemos aprender uma grande lição com isso. Siga as setas e descubra qual a lição.                             
 

 
Jesus tem um plano para tudo, mesmo quando parece 

 

I M ______ _______ _______  

 
 
3. Aquele garoto foi generoso. No fim, ele recebeu muito mais alimento para comer. Deus aumenta 
as bênçãos quando você é generoso. Leia Provérbios 22.9 e circule a opção correta. 
 

Quem é (generoso / ganancioso) será abençoado, pois reparte o pão com o (nobre / pobre). 

Refletindo: 
Aprendemos hoje que para Jesus nada é impossível. Existe algo na sua vida em que parece impossível? 
Escreva: ____________________________________________________________  
Fale em voz alta: “Para Deus nada é impossível”. (   )Falei 

Lição:  

Deus pode fazer todas as coisas. Podemos confiar n’Ele e entregar nossos problemas em suas mãos. 

Decidindo: 
(   ) Decido confiar no poder de Deus. Sei que Ele pode fazer todas as coisas que desejar. Ele me ama. 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração falando para Deus a sua decisão de hoje: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
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SEXTA-FEIRA: 

1. Jesus disse para os discípulos juntarem os pedaços que sobraram. Nada podia ser 
desperdiçado. Eles encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Encontre a sombra que 
corresponde à figura. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Deus detesta desperdício. Você deve valorizar cada coisa que o Senhor te dá. Marque X nas 
respostas certas para as situações abaixo. 
 

a) Coloco muita comida no prato e depois digo que não quero mais. 

    (     ) Fiz o que é certo.                        (     ) Fiz o que é errado.  
 

b) Meus pais compram um brinquedo para mim. Eu não tenho cuidado e deixo quebrar. 

    (     ) Fiz o que é certo.                        (     ) Fiz o que é errado.  
 

3. Depois da multiplicação dos pães e peixes, as pessoas começaram a dizer que Jesus era um 
profeta. Elas queriam proclamá-lo rei a força. Jesus saiu do meio da multidão, porque sabia que 
não era a hora de ser reconhecido como rei. Encontre Jesus saindo do meio da multidão e circule-o 
Agora, pinte o restante da imagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Refletindo: 
Aprendemos hoje que Deus odeia o desperdício. Como você, como criança, pode evitar o 
desperdício? Escreva duas maneiras: 
1. _____________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________ 
 

JESUS 



Lição:  
Devemos evitar desperdiçar o que recebemos, e devemos cuidar com responsabilidade e amor do 
que temos.  

Decidindo: 
(   ) Decido ser uma criança que evita desperdício. Vou me esforçar para cuidar e ter responsabilidade 
das minhas coisas. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração falando para Deus a sua decisão de hoje. Peça para ser uma criança 
responsável: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 

 


