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.

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.

Em Cristo, Pr. Roberto Bocutti

Programe-se para ter
tempo para várias
atividades. Recepção,
brinquedos, cânticos,
oração, exposição da
lição, atividades manuais,
brincadeiras dirigidas, e
despedidas.

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.
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O Evangelho De João
DEUS DO NÃO IMPOSSÍVEL
“5Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: “Onde
podemos comprar pão para alimentar toda essa gente?”. 6Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que
ia fazer. 7Filipe respondeu: “Mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para
dar alimento a todos!”. 8Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: 9“Aqui está um
rapaz com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas que adianta isso para tanta gente?”. 10Jesus respondeu:
“Digam ao povo que se sente”. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de
cinco mil. 11Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o
mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. ” Jo. 6. 5-11

O texto bíblico de hoje, a multiplicação dos pães e peixes, nos
mostra que Deus tem todo o poder capaz de transformar
impossíveis em milagres que nos deixam exclamando, de boca
aberta: “Não! Não pode ser! Como Deus é maravilhoso!”. Sim,
Deus é especialista em realizar impossíveis. Ele é Deus do não
impossível.

DEUS DO NÃO IMPOSSÍVEL
A mim e a você cabe apenas crer. O problema é que mesmo crer e ter fé, para nós, tantas
vezes, é impossível, não é verdade? No entanto Jesus disse que para Deus não existe
impossíveis “O que é impossível para as pessoas é possível para Deus”, afirmou o Senhor
(Lc 18.27).

DEUS DO NÃO IMPOSSÍVEL

A melhor forma de descobrir se Jesus é o bastante, se ele é tudo o que de fato precisamos, se ele é o
maior prazer da vida da gente (não apenas um padeiro), é observar como nos comportamos ou reagimos
diante de situações humanamente impossíveis.
Veja o que Jesus fez — ele colocou os
discípulos diante de uma situação
humanamente impossível e perguntou: E
agora, o que faremos?
5Jesus logo viu uma grande multidão
que vinha a seu encontro. Voltando-se
para Filipe, perguntou: “Onde podemos
comprar pão para alimentar toda essa
gente?”. 6Disse isso para pôr Filipe à
prova, pois já sabia o que ia fazer.

Agora, observe as reações…

DEUS DO NÃO IMPOSSÍVEL

Filipe cria no trabalho, no dinheiro. Para ele, as
soluções e o segredo da felicidade que satisfaz
está em se trabalhar muito e ganhar muito para
que, sobrando, a gente possa repartir.

DEUS DO NÃO IMPOSSÍVEL
André cria na capacidade humana. Ele cria no que as pessoas são capazes de produzir com
suas próprias mãos. Tanto que foi atrás de alguma coisa entre a multidão e achou o rapaz dos
pães e peixes. André media valor ou solução pela quantidade. Ele se impressionava pelo volume,
pela aparência. Quanta gente assim, iludida como André!

DEUS DO NÃO IMPOSSÍVEL

Sai Filipe, sai André e entra o rapaz com cinco
pães de cevada e dois peixes. Charles H.
Spurgeon, que ficou conhecido como o
príncipe dos pregadores, pregando sobre este
texto à sua congregação batista perto do final
do século XIX, em Londres na Inglaterra,
declarou:
“O que este rapazinho está dizendo é o
seguinte: “Não sei se o que tenho será
suficiente para alimentar essa multidão,
mas se o Senhor quiser, comece um milagre
a partir dos meus cinco pães de cevada e dois
peixes.”

Querido Deus,
Como sou pequeno e incapaz diante do Senhor e do seu poder. Para o Senhor todas as coisas são
possíveis, até mesmo fazer o meu pequeno coração crer e receber a salvação conquistada por Jesus Cristo
seu, Filho.
Em nome de Jesus, Amém!

DEUS DO NÃO IMPOSSÍVEL
Faça uma bela pintura da cena em que Jesus agradece a Deus pelo
alimento que o rapaz trouxe até ele.

