
ESTUDO PARA CÉLULA INFANTIL – CRISTO SALVA 
 

IV- A multiplicação dos pães 

 

Versículo para memorizar: "Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de 

toda a tua alma e de todo o teu entendimento." (Mateus 22:37) 

Texto base: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à 

parte; sabendo-o as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. 

Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus 

enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: “O lugar é 

deserto, e vai adiantada a hora; despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, 

comprem para si o que comer”. Jesus, porém, lhes disse: “Não precisam retirar-se; dai-

lhes, vós mesmos, de comer”. Mas eles responderam: “Não temos aqui senão cinco pães 

e dois peixes”. Então, ele disse: “Trazei-mos”. E, tendo mandado que a multidão se 

assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao 

céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes, às 

multidões. Todos comeram e se fartaram; e dos pedaços que sobejaram recolheram 

ainda doze cestos cheios. (Mateus 10.13:20) 

Esta passagem nos conta sobre um dos maiores milagres que Jesus já realizou, 

ela nos fala que certa vez havia uma grande multidão que acompanhava Jesus, e que em 

uma determinada hora do dia Jesus viu que já era tarde e que eles estavam com fome, 

vendo isso pediu aos seus discípulos que providenciassem comida para eles, mas os 

discípulos disseram que não tinham comida suficiente para isso, diante disso Jesus 

pediu o que eles tinham e realizou um grande milagre, multiplicou os pães e peixes e 

todo mundo comeu o quanto queria e no final ainda sobraram muitos pães e peixes. 

Verdade bíblica: 

1) Jesus sabe o que necessitamos, mas ele quer ouvir de nossa boca o que 

queremos 

2) Jesus se importa com a sua necessidade 

3) Jesus irá fazer um milagre na sua vida  

4) Jesus multiplica o que entregamos a Ele 

5) O Senhor sempre nos dará além do que precisamos 

Aplicação prática: O que Jesus precisa para o milagre está em nossas mãos, 

basta que entreguemos a Ele 

Atividade com aprendizado bíblico: Líder, ensine as crianças, a necessidade 

de se repartir o que tem com o próximo. Se possível, providenciar balas em número 

maior que o total de crianças, distribua a eles, e peçam para dividirem com seus amigos.  
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