
 

                   IGREJA BATISTA SUPERE 

                               Estudo de Células Kids 
                             Semana de  28/03/2021 a 03/04/2021 

 
Série: UMA VIDA MAIS QUE ABENÇOADA 

 
Tema: O Milagre da Multiplicação 
 

“Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 

doze cestos cheios de pedaços que sobraram.” 

(Lucas 9:7) 

 

 

Objetivo do estudo: Revelar as crianças atitudes que nos levam a viver o 
milagre da multiplicação. 
 
♦ PARA O LÍDER: Pergunte as crianças: Vocês sabem o que é milagre? (algo 
fora do comum, inexplicável) E multiplicação? (render grande quantidade, 
aumentar). Espere que elas respondam. Diga a elas: Hoje nós iremos 
aprender um pouquinho mais sobre o milagre da multiplicação. Você líder 
pode dar algumas dicas para ver se eles conseguem adivinhar a história que 
irão ouvir. 
 

História - A MULTIPLICAÇÃO DOS PÃES E PEIXES (Base bíblica: Lucas 
9:12-17) 
 

A bíblia nos diz que certa vez Jesus estava ensinando uma grande multidão, 

Jesus lhes ensinava sobre muitas coisas e o povo ouvia atentamente os 

ensinamentos de Jesus que quase nem viram que já estava ficando de noite. 

Eles passaram quase o dia todo ouvindo Jesus pregar e agora já era muito 

tarde, e os discípulos de Jesus ficaram preocupados e disse a Jesus: “Mestre, 

já é tarde, despede o povo para que eles vão em povoados e compre comida 

para si”. Mas Jesus não queria despedir toda aquela gente que havia o ouvido 

com tanto amor de barriga vazia, então Jesus disse aos discípulos: “Deem 

vocês algo para este povo comer.” Tinha muitas pessoas lá e aonde os 

discípulos arrumariam tanto dinheiro para comprar comida para toda aquela 

gente? E Jesus vendo isso, perguntou aos discípulos: “Quantos pães voc ês tem?” 

Eles responderam:  Só  temos cinco  pães  e dois peixinhos.  Mas  havia  

 

 

 



cerca de cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Jesus recebeu com 

muita alegria aquele cestinho, e em seguida repartiu o pão e pediu para 

que todos se assentassem na grama, em grupos de 50 e 100 pessoas. 

Então, Ele levantou o cesto aos céus e clamou ao Senhor para que o 

milagre acontecesse. Jesus entregou o cesto aos discípulos e os mandou 

entregar o pão e o peixe a multidão. E quanto mais pães e peixes os 

discípulos entregavam, mais pães e peixes eram multiplicados. Até que 

todos comeram e ficaram satisfeitos. A bíblia diz que foram multiplicados 

tantos pães e peixes que alimentou toda a multidão e ainda sobraram 

doze cestos cheios! Jesus multiplicou aqueles pães e peixes e todos 

ficaram admirados com aquele grande milagre! 
 

Mesmo quando não temos muito para oferecer, podemos ajudar os 

outros. Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes com ajuda de um 

menino que tinha apenas cinco pães e dois peixinhos, mas foi o suficiente 

para ajudar mais de cinco mil pessoas. 

Compartilhamento: 
 

 Líder, fale de alguma experiência onde viu o milagre da multiplicação 
acontecer na sua vida. 

1-VOCÊ  COSTUMA OFERECER E DEDICAR OS SEUS BENS 

(ALIMENTOS, DINHEIRO, ROUPAS E BRINQUEDOS) A DEUS?  Através 

da oração pedimos para o Senhor abençoar, pois só Ele tem o poder de 

multiplicar. 

2-VOCÊ SE LEMBRA DE OUTROS MILAGRES DE MULTIPLICAÇÃO NA 
BÍBLIA? A multiplicação da viúva pobre e seu filho através do profeta Elias 
(l Reis 17:7-16); a multiplicação do azeite da víúva através do profeta Eliseu 
(2 Reis 4:1-7) 

3- VOCÊ ACREDITA QUE DEUS CONTINUA FAZENDO MILAGRES NOS 
DIAS DE HOJE? VOCÊ CONHECE OU TEM ALGUMA EXPERIÊNCIA 
PARA COMPARTILHAR? 

Conclusão: Na história de hoje vimos que Jesus consagrou o alimento a 
Deus antes de oferecer a multidão. O povo recebeu quando obedeceu a voz 
de Jesus que mandou que se assentassem. Esses são os princípios para 
viver a multiplicação. CONSAGRAR, DAR E OBEDECER. Mas não se  
esqueça que foi através de um menino que doou o pouco que tinha para que 
Jesus começasse a operar o milagre. Que milagre comece a partir de uma 
atitude sua! 
  
 

                            



     
                      

Complete as frases com as palavras do quadro 
abaixo: 
 
 

a) Jesus disse: Deem vocês algo para esse
 povo____________  ; 

 

 
b) Havia cerca de  cinco mil   _  sem

 contar mulheres e crianças; 

 
 

 c) Jesus levantou o cesto ao  céu e clamou ao 
 ________ para que o____________acontecesse. 
 

 
    d)E sobraram ________ cestos. 

 
 
    DISCÍPULOS        COMER 
         DOZE       MILAGRE 
      SENHOR      HOMENS 
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