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QUEBRA-GELO  

Descubra a resposta desta charada: “Uma sala tem 

4 cantos. Cada canto tem um gato. Cada gato vê 3 

gatos. Quantos gatos tem na sala?” (Resposta: 

Quatro gatos). É assim que muita gente faz mágica. 

Mágica é ilusão; pode até parecer verdade, mas 

não é. Parecia que a sala estava cheia de gatos, 

mas, na verdade, só havia quatro. Moral: Jesus 

nunca fez mágica, Ele fez milagres! É sobre isso 

que vamos falar hoje, vamos repetir juntos: 

Milagre não é mágica! 

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro.  

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: MILAGRE NÃO É MÁGICA! 

Texto bíblico: João 6:3-14  

A Bíblia nos conta sobre muitos milagres que Jesus 

realizou pelo poder de Deus. O milagre da 

multiplicação dos pães foi um deles. Jesus tinha em 

suas mãos apenas 5 pães e 2 peixinhos, mas a Bíblia diz 

que mais de 5 mil pessoas estavam com fome naquele 

dia. Para você entender melhor, vamos falar sobre as 

diferenças entre milagre e mágica.   

Sugestão para o líder: Usar uma cartola e uma Bíblia. 

À medida que for falando cada uma das diferenças, vá 

tirando a frase em negrito sobre mágica de dentro da 

cartola ou de um chapéu (símbolo de um mágico). Ao 

falar do milagre, tire as frases em negrito de dentro da 

Bíblia. Em seguida, cole as frases de mágica e de 

milagre, lado a lado, em um quadro ou em uma 

parede, de maneira que todas as crianças possam vê-

las e lê-las no final.   

 Mágica: o ser humano pode fazer.   

 Milagre: só Deus pode realizar.   

Mágica - A mágica é uma coisa que as pessoas 

inventam, por exemplo: fazer desaparecer uma moeda 

em uma mão e, depois, fazê-la aparecer em outra 

mão. Isso é apenas um truque.   

Milagre - Um milagre não depende da pessoa, 

depende somente do poder de Deus. A mágica é uma 

mentira. O milagre é verdade. 

 A Mágica é uma mentira 

 O Milagre é verdade 

Mágica – A mágica parece verdade, mas é mentira. Ela 

é uma mentira porque não acontece como você vê. 

Por exemplo: quando você vê um mágico serrando 

uma caixa com uma pessoa dentro, parece verdade, 

mas não é. A mágica é uma mentira, e Deus disse que 

o diabo é quem mente, ouça: “O diabo é mentiroso, 

ele é o pai de todas as mentiras”. João 8:44. 

Milagre -  O milagre acontece de verdade. Por 

exemplo, ao oramos com alguém doente que não 

pode andar e acontecer um milagre pela oração, a 

pessoa que o recebeu começará a andar de verdade, 

porque o poder de Deus operou nela um milagre. 

 A Mágica é uma questão de treinamento.   

 O Milagre é uma questão de fé. 

Mágica - Para se fazer mágica, basta que alguém 

aprenda os truques e treine bastante. É apenas uma 

questão de esforço humano, pode ser difícil no 

começo, mas, depois, a pessoa aprende a fazer 

mágica. 

Milagre – O milagre é uma questão de fé! Você não 

precisa de se esforçar, você só precisa acreditar no 

poder de Deus. 

 O objetivo da mágica é impressionar as 

pessoas.   

 O objetivo do milagre é glorificar a Deus. 

Mágica – Quem faz mágica gosta de se exibir para os 

outros e de receber aplausos, pois todo mágico espera 

ser reconhecido e elogiado por seu trabalho. 

Milagre – No milagre isso não acontece, pois Deus é 

quem faz tudo sozinho. As pessoas oram, mas é Deus 

quem realiza o milagre. Por isso, toda glória é para 

Deus, e não para qualquer outra pessoa. 

 A mágica não muda a vida de ninguém.   

 O Milagre muda a vida das pessoas. 

Mágica – Depois da mágica, as pessoas continuam as 

mesmas; se estiverem tristes, continuarão tristes; se  
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estiverem doentes, continuarão doentes, porque a 

mágica não tem poder de mudar nada na vida de 

ninguém. 

Milagre – O milagre muda a vida das pessoas. No caso 

daquelas pessoas que estavam com fome no monte 

com Jesus, a mágica não poderia ajudá-los, pois 

continuariam com fome. Mas o que Jesus fez não foi 

mágica, e sim um milagre, por isso todos comeram e 

deram glória a Deus! Portanto, entenda isso: “milagre 

não é mágica, milagre é o poder de Deus agindo!” 

 

DEUS NÃO USA OS MÁGICOS, ELE USA PESSOAS QUE 

ORAM! 

Agora pense um pouco: antes de Jesus realizar o 

milagre da multiplicação dos pães, quem deu a Ele os 

pães? Um garoto! Havia muitas pessoas naquele lugar, 

mas Deus escolheu um garoto para ser usado por Ele e 

operar um grande milagre. Será que hoje existem 

garotos desejando ser uados por Deus para realizarem 

milagres? 

Aquele garoto deu tudo o que tinha para Jesus. O que 

você pode dar? Seu testemunho, falando de Jesus para 

as pessoas, você pode orar para que as pessoas sejam 

curadas, você pode ajudar outras crianças a 

conhecerem Jesus. 

Há muitas maneiras de ser usado por Deus, você 

somente precisa saber orar.  Talvez você pense: “Sou 

só uma criança! Não posso fazer muita coisa!" Você 

não precisa fazer muito, você só precisa crer! E, assim, 

Deus fará muitos milagres através de sua fé, pois o 

Espírito de Deus é quem vai operar o milagre através 

de você. E o Espírito Santo que mora no coração do 

adulto é o mesmo que mora no seu coração. Então, 

creia e deixe o Senhor te usar para a glória Dele!  

 

COMPARTILHAMENTO 

1. Quantos pães e quantos peixes o garoto 

ofertou para Jesus? Resposta: Cinco pães e 

dois peixes.  

 

 

 

 

2. O que Jesus fez com os pães e os peixes? 

Resposta: Ele multiplicou e alimentou uma 

multidão. 

3. Milagre é o mesmo que mágica? Resposta: 

Não. 

4. Vamos falar as diferenças entre milagre e 

mágica? Cada criança deve falar uma 

diferença. 

5. Se Deus não usa mágicos para realizar 

milagres, que tipo de pessoa Ele usa? 

Resposta: Deus usa pessoas que oram. 

6. A mágica é verdade ou mentira? Resposta: 

Mentira. 

7. Quem Jesus usou para operar o milagre da 

multiplicação dos pães? Um garoto. 

 

ORAÇÃO: 

Termine o encontro com uma oração profética, que o 

Senhor possa usar as nossas crianças assim como usou 

aquele garoto. Deixa Deus te usar para direcionar os  

nossos pequenos para mais perto de Deus! 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Amado líder,  

Permaneça firme no Senhor! Ele quer usar a sua vida 

para direcionar as nossas crianças para mais perto 

Dele. Então, busque o Senhor no seu quarto de escuta, 

vá para o encontro da célula com o seu coração 

aquecido pela presença de Deus e deixa Ele te usar 

para transbordar na vida dos pequenos. 

Esse domingo às 9h da manhã teremos o Domingo 

Multiplicador. Uma palavra de Deus para o coração da 

nossa liderança. Não fique de fora! Venha buscar a 

Deus junto conosco! 

 

Tenha uma semana abençoada! 








