
Antes De Começar
Queridos Voluntários,


Somos gratos a Deus por suas vidas e 
pela oportunidade que temos de servi-lo 

investindo na vida dessas preciosas 
crianças.


É importante que você esteja preparado 
para oferecer o melhor para cada uma 
delas, por isso consagre sua vida ao 
Senhor e peça que ele use você com 

graça na condução desse precioso tempo 
que terá com elas.


Ore por você e por elas, pelas 
características agradáveis e desafiadoras, 

para que não desanime no serviço de 
Deus.


Minha oração é para que aproveite com 
alegria da companhia dos pequenos, pois 
eles também precisam do amor de Jesus.


Em Cristo, Pr. Roberto Bocutti

Receba as crianças com 
alegria e entusiasmo!


Chame-a pelo nome se 
souber e fique na sua 

altura. 


Assim você fala 
diretamente com ela e 
ganha a sua atenção e 
confiança, mesmo que 

aos poucos.

Separe um espaço na 
sala e dedique aos 

brinquedos, incentive-os 
a não usar toda a sala 
como espaço para os 

brinquedos.

Sugestão para esse 
domingo:


1. Faça uma breve oração 
após todas as crianças 

terem chegado e se 
acalmado;


2. Cante alguns cânticos (se 
não souber pegue da 
internet): Assim vou 

louvar; Pare; Toc, Toc, 
Toc .

3. Atenção para a hora da 
história! Não esqueça de 
mostrar as ilustrações;


4. Faça a oração 
proposta na lição;


5. Todos fazendo as 
atividades manuais;

6. Tempo do lanche;


7. Hora das brincadeiras 
(Aproveite os brinquedos 
na quadra!, volte antes do 

fim do culto)

8. Despeça do seu aluno.

Programe-se para ter 
tempo para várias 

atividades. Recepção, 
brinquedos, cânticos, 
oração, exposição da 

lição, atividades manuais, 
brincadeiras dirigidas, e 

despedidas.



O Evangelho De João

”. 26Jesus respondeu: “Eu lhes digo a verdade: vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, 
mas porque lhes dei alimento. 27Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas 
usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode 

lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação”. 28“Nós também queremos realizar as obras 
de Deus”, disseram eles. “O que devemos fazer?” 29Jesus lhes disse: “Esta é a única obra que Deus quer de 

vocês: creiam naquele que ele enviou”.   Jo. 6. 26-29

A ESCASSEZ QUE ME ABRE OS OLHOS 

Quando a escassez faz sofrer 
Entende o que é escassez? Quando algum recurso, seja 

humano, natural, financeiro, até mesmo emocional e espiritual 
estão em falta, podemos dizer que tal recurso está escasso. 

Nesses dias em que passamos por várias semanas sem 
chuvas abundantes a água começa a ser um recurso escasso, 
por exemplo. Uma vida de escassez é muito sofrida, mas ela 
pode também abrir nossos olhos para o jeito que realmente 

devemos viver a nossa vida. É disso que tratará o nosso texto 
para hoje: João 6.22-29. 



Jesus está, nessa passagem do Evangelho, abrindo os olhos da multidão cansada de tanto 
correr atrás de algum sentido para suas vidas, mostrando pelo que eles deveriam realmente 

viver. 

A ESCASSEZ QUE ME ABRE OS OLHOS 



A primeira verdade que aprendemos é que essas pessoas eram escravas de seus próprios desejos. Veja o 
que João descreve: 

22No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o 
único barco dali e que Jesus não fora com eles. 23Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o 
povo tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou. 24Quando a multidão viu que nem Jesus nem os 

discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. 
25Encontraram-no do outro lado do mar [na sinagoga de Cafarnaum v. 59] e lhe perguntaram: “Rabi, 

quando o senhor chegou aqui?” 

Porque foram atrás de Jesus? Seria fé? Seria devoção ou 
piedade? Parece que não!  
Veja a resposta de Jesus:  

26Jesus respondeu: “Eu lhes digo a verdade: vocês querem estar 
comigo [estão me procurando] não porque entenderam os 

sinais, mas porque lhes dei alimento.  
Sem um sentido maior pelo qual viver, as pessoas se guiam 

pelos impulsos do corpo, pelos desejos corrompidos do coração, 
à deriva (sem rumo) no mar revolto do pecado. As pessoas até 
recorrem a Deus, mas vão para pedirem mal e esbanjarem em 

seus prazeres (cf. Tiago 4.3 )

A ESCASSEZ QUE ME ABRE OS OLHOS 



Ainda aprendemos mais uma verdade importante: 
Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando 

o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, 
colocou em mim seu selo de aprovação”. 

Jesus está dizendo a multidão que é importante trabalhar sim, mas devemos nos preocupar muito mais 
com o aquilo que ficará para sempre, ou seja, o trabalho, ou a diversão de cada dia vai passar. O lanche 

de hoje, vai passar, mas a Palavra de Deus nunca vai passar! Jesus e seus ensinamentos sempre 
existirão, bem como aqueles que se arrependerem de seus pecados e o receberem como Salvador, 

poderão passar toda a eternidade com ele. 

A ESCASSEZ QUE ME ABRE OS OLHOS 



A escassez mostra que nada daquilo pelo que buscamos de fato nos saciará. Cristo é que é  mata a 
nossa fome de fato. Cristo é que é presença. Cristo é que é tudo de que precisamos. Olhe para a cruz. 
Ele virá para julgar os vivos e os mortos; voltará para buscar nos buscar. Creia em Jesus. Receba-o 

pela fé. 

A ESCASSEZ QUE ME ABRE OS OLHOS 



Querido Deus, 
Eu sei que mesmo sendo criança, o pecado me leva a buscar alegria longe de Jesus. Reconheço que muitas 
vezes, quero brinquedos, passeios, atenção dos adultos, mas o que eu de preciso é do amor que o Senhor 
me dá através de Jesus, teu Filho. 
Me ajude a entender, crer e receber pela fé esta verdade, 
Em nome de Jesus, Amém! 



A ESCASSEZ QUE ME ABRE OS OLHOS  
Hoje, vimos que precisamos ter os olhos abertos, muitas vezes pelo sofrimento, que a escassez trás. 

Ajude o nosso amiguinho a encontrar o rostinho certo para poder ler a Palavra de Deus!  
Recorte, cole e pinte!


