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QUEBRA-GELO  

O líder deverá levar pães torrados com mel. Em 

seguida, fale às crianças: “hoje nós falaremos sobre 

comida! Quem aqui gosta de comer?” Eu trouxe algo 

muito gostoso para vocês comerem, vejam! Vou deixar 

vocês provarem e me dizerem o que é. Então, o líder 

deverá dar um pedaço pequeno para cada um e 

perguntar: “vocês gostaram?” Bom, isso é pão e mel! 

É sobre isso que falaremos na lição de hoje: a Palavra 

de Deus é como pão e como o mel. Vamos entender 

por quê? 

Versículo bíblico:  

“Eu sou o pão da vida; quem crê em mim nunca mais 

terá fome.” (João 6:35) 

 

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: JESUS É O PÃO DO CÉU. 

Texto bíblico: João 6:25-51.  

Hoje, nós falaremos de pão! Quem está com fome? 

Bem, ainda não chegou a hora de comer. Primeiro, nós 

temos um prato especial, uma comida especial: a 

Palavra de Deus! Essa palavra foi preparada 

especialmente para alimentar você. Mas será que 

podemos comer a Palavra de Deus? Vamos descobrir 

o que Jesus falou sobre isso?  Jesus é o pão do céu.  

Veja Jesus dizendo que Ele é um alimento para as 

pessoas. "Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se 

alguém comer desse pão, viverá para sempre." Por 

que Jesus disse que Ele era o Pão do céu? Vamos 

descobrir!  A Bíblia conta que o Povo de Deus viajou 

pelo deserto por quarenta anos. Isso aconteceu na 

época de Moisés, muito antes de Jesus nascer. E, 

durante todo esse tempo, Deus entregava uma comida 

especial para seu povo, era o maná. O maná era um 

alimento que caía do céu todas as manhãs, como se 

fosse uma chuva bem fininha. O povo colhia o maná 

todos os dias, assim, eles tinham sempre comida 

fresca. Já imaginou como era legal ver a comida caindo 

do céu? 

Assim como o maná veio do céu, Jesus também veio 

do céu. Por isso, Jesus disse que Ele era o pão que 

desceu do céu. Aquele maná no deserto ajudou o povo 

de Deus a sobreviver por muitos anos. Contudo, Jesus 

veio para nos dar a vida eterna com Deus. Então, por 

causa disso, Jesus disse que se alguém comer do Pão 

do céu viverá para sempre. O “pão”, neste sentido, 

significa a “Palavra de Deus”. O pão alimenta o corpo, 

entretanto, a Palavra de Deus alimenta o nosso 

coração. Vamos ver! 

PARA COMER, VOCÊ PRECISA TER FOME. 

Você já comeu sem estar com fome? É horrível, não á 

mesmo? A comida que você mais gosta pode estar no 

prato, mesmo assim, a comida fica sem graça. Todavia, 

se você ficar o dia inteiro sem comer, você vai sentir 

fome, não é mesmo? Com certeza! Então, se você for 

comer, certamente você vai comer muito! Jesus usou 

o pão como exemplo, pois as pessoas de sua época 

comiam pão todos os dias; elas sabiam o que era ter 

fome de pão. Jesus queria ver as pessoas desejando 

ouvir suas palavras da mesma maneira que, frequente 

mente, tinham fome de pão. Acho que vocês 

entendem, não é? Quando você chega da escola na 

hora do almoço e você sente aquele cheirinho de bife, 

o que sua barriga diz pra você? Oh! Como eu estou 

com fome! Por que isso acontece? Porque seu corpo 

está acostumado a comer todos os dias naquela hora, 

não é mesmo? Da mesma forma, quando você 

aprende a orar e ler a Bíblia, você também vai sentir o 

desejo de fazer isso todo dia. Isso é o mesmo que 

sentir fome da Palavra de Deus! A fome do corpo faz 

você comer alimentos como arroz, feijão e carne, 

todavia, a fome da Palavra de Deus fará você orar e ler 

a Bíblia. Deus cuida das crianças dando a comida com 

alimento natural, entretanto, Ele nos alimenta com a 

comida espiritual, que é a Palavra de Deus.  

A PALAVRA DE DEUS É UM ALIMENTO. 

A Palavra de Deus é semelhante ao mel, que é doce e 

saboroso. Você já comeu pão com mel? É delicioso!  
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Pois é, a Palavra de Deus é como o pão que alimenta 

sua fé e como o mel doce e agradável. Isso é perfeito!  

Portanto, quando você ler a Bíblia, você deve se 

lembrar do "pão" e do "mel," como uma comida 

gostosa de comer. Vamos lhe dar duas dicas legais 

para você ler a Palavra de Deus:   

Dica 01 - Para aqueles que já sabem ler, você deve ler 

a Bíblia todos os dias e, também, livros que ensinam a 

respeito da Bíblia. Leia um pouquinho todos os dias; 

pode ser antes de você dormir. Dessa maneira, você 

conseguirá se alimentar da Palavra de Deus.  

Dica 02- Para aqueles que ainda não sabem ler, você 

pode decorar os versículos das lições na célula. 

Memorize o versículo com a ajuda do líder no culto ou 

com a ajuda de seus pais em casa. Então, quando você 

for orar, você pode falar esses versículos de cor. Isso é 

muito bom! Dessa maneira, você se alimentará da 

Palavra de Deus e ficará cheio de fé.   

Então, vamos nos alimentar agora da Palavra? Vamos 

falar nosso versículo de hoje juntos? Vou contar até 3 

e, daí, começaremos. (Contar até 3) "Disse Jesus: Eu 

sou o pão da vida; quem crê em mim nunca mais terá 

fome". João: 6.35   

 

COMPARTILHAMENTO 

1. Jesus disse ser o pão que veio de onde? 

Resposta: Do céu.   

2. O que era o maná? Resposta: Era o alimento 

do céu que Deus dava ao seu povo no deserto.   

3. Na história de hoje, Jesus estava dizendo que 

o importante era comer pão todos os dias? 

Resposta: Não.   

4. Qual é o significado do "pão" que Jesus 

ensinou? Resposta: A Palavra de Deus.   

5. Como podemos nos alimentar da Palavra de 

Deus? Resposta: Lendo a Bíblia.  

6. Se a comida natural alimenta nosso corpo, o 

que a Palavra de Deus alimenta em nós? 

Resposta: Nossa fé. 

7. A Palavra de Deus é comparada a um alimento 

doce, qual é esse alimento? Resposta: O mel. 

 

 

8. Por que Deus comparou sua Palavra com o 

mel? Resposta: Porque o mel é doce e gostoso, 

assim como a Palavra de Deus é boa e 

agradável de ler. 

9. Como você deve fazer para ler a Bíblia todo 

dia? Resposta: Ler um ou mais versículos todos 

os dias. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Tire uma foto do encontro para registrar esse 

momento e publique no seu Instagram. Lembre-se de 

marcar a gente: @minipibjc.  

Na sua célula tem alguma criança entre 3 e 8 anos? Ela 

pode participar do Coro MINI, que acontece todos os 

domingos durante o culto da manhã. Incentive os pais 

das crianças a levarem seus filhos.  

Lembre-se de responder o relatório no app. 

 

Tenha uma semana abençoada! 





   

 

 

 

 

 

CARTA 14 – JESUS É O PÃO DO CÉU 

ATIVIDADE  
 CÉLULA 

“Eu sou o pão da vida; quem crê em mim nunca terá fome.” (João 6:35) 

 

A PALAVRA DE DEUS É UM ALIMENTO! ANTES DE COLORIR, REPITA 3 VEZES A FRASE:  

“JESUS É O PÃO DO CÉU” 

 

 

 


