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AULA 2 – OS  DOIS  FILHOS DA  VIÚVA
Fome ou nudez?

Vamos falar hoje do sentimento e situação que viveram, os dois filhos da
viúva nos tempos do profeta Eliseu.

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):

Fome e nudez = Não ter o suprimento suficiente para se alimentar, ou mesmo não
ter nada, nada pra comer. Não ter roupa adequada para vestir ou não ter nada
mesmo para vestir.
Uma viúva em Israel, teria o sustento através de seus filhos, e neste caso,  as dívidas
deixadas e a iminente falta de suprimento, (ela só tinha uma botija de azeite)  faria
com que seus dois filhos lhe fossem tirados como pagamento de toda herança de
dívidas e ela estaria fadada ao desprezo e um status menor e abaixo de um
escravo. Uma situação realmente desesperadora !
Os dias que seguiram depois da morte de seu marido, trouxeram fome, muito
provavelmente a situação era apertada antes até dele morrer e talvez já estivesse
doente e as dívidas não apareceram da noite pro dia, não é mesmo?  E as roupas
das crianças  eram somente aquelas, não tinha mais de onde tirar para comprar ou
fazer novas.

Vamos olhar para a situação na visão daqueles dois filhos, que imaginamos pelo
contexto, que eram ainda crianças.
Sabiam da dificuldade e situação que estavam. O que eles poderiam fazer?
Estavam com fome e no armário só tinha azeite?
Teriam que mendigar para não morrerem de fome.

“O discípulo do profeta  que havia morrido não tinha deixado para  sua casa uma
herança material, mas espiritual. Graças a isso sua esposa  sabia que a saída
estava em buscar o servo  de  Deus  e que  a palavra profética  traria o suprimento
e segurança.” (Bíblia Apostólica página 483).

Aqueles dois meninos tiveram uma experiência incrível ao ver a multiplicação do
azeite na casa deles, e viram que toda fome e nudez foram literalmente embora, e
o melhor, eles foram participantes do milagre que Deus fez naquela casa!  Eles
sabiam que as vasilhas cheias, eles que  foram buscar.
Nossas crianças serão participantes dos milagres que Deus fará nesses dias! Terão
experiências, com o Deus que supre, em nome de Jesus!
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LEIA E MEDITE

ROMANOS 8:31-39 ; 2 Reis 4: 1-7

OBJETIVOS:

● Levar a criança a saber que seus medos, Deus conhece todos. E está sempre
por perto.

● Levar a criança a saber que nunca, nunca, será separada do amor de Deus,
porque ela é mais que vencedora.

● Levar a criança a agradecer a Deus, pelo suprimento e pela roupa,, uniforme,
tênis…

● Que Deus faz a diferença para as crianças que o amam e gostam de servir a
Deus, em casa, na escola e em todos os lugares que forem

SITUAÇÃO DA CRIANÇA:

Entendemos que nossas crianças não passam fome e têm roupa para vestir; que
elas tem sapato, tênis, uniforme para escola e têm material escolar; que os pais
hoje fazem de tudo e trabalham para que nada lhes falte.
Se houver alguma situação contrária, precisamos saber e como igreja, vamos
atender em tudo. Por isso precisamos ficar bem atentos.
A pandemia trouxe situações difíceis para muitas famílias, mas no meio do povo de
Deus, principalmente, não haverá falta de suprimento para ninguém, amém?

As crianças tendem a pensar que  quando elas estão passando por alguma
situação contrária, com falta até mesmo de um livro da escola, ou um tênis novo,
porque o seu está furado, Deus não está com elas, então com esta aula, vamos  na
visão dos filhos daquela viúva que Deus se preocupou, não só com a mãe mas
também com as crianças, não as abandonou. Ele sabia o que elas estavam
sentindo. Deu um caminho. Nunca mais ficaram com fome, sem ter o que comer. E
ainda viram o milagre de pertinho. Deus deu a elas a experiência de participar do
milagre!
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Pode continuar usando os pratinhos, mas nesta aula peça ajuda de 2
crianças para dramatizar.

Dinâmica antes de começar a aula : Culinária “PIZZA”
(Caso esta dinâmica não der certo para sua estrutura e condições, use qualquer outra massa)
Crianças, tenho aqui alguns ingredientes e vamos fazer uma massa para pizza!
Que delícia! Eu “adoro” pizza e vocês? Engorda, né?! mas…
Preciso:

● Farinha até dar o ponto
● ½ copo de água
● 3 colheres de óleo
● 1 colher (sopa) de fermento
● 1 colher (café) de sal

Misture a farinha e o sal
Depois de misturados pergunte:
“ - Gente, quero separar o sal! Como eu faço?”
Agora não dá mais, não é mesmo?
Coloque a água e o óleo (deixe o fermento por último)
“ - Gente, quero separar a água! Como eu faço?”
Agora não dá mais, não é mesmo?
Vai mexendo e colocando farinha até desgrudar da mão e ficar uma massa
homogênea
Com a massa pronta diga: “ Agora que que me ajudem a separar todos os
ingredientes, vamos lá?
Todos responderão que não dá mais, porque misturou tudo e se transformou numa
massa de pizza. Agora não é mais farinha, não é mais fermento, não é mais sal nem
água, nem óleo. Nada pode separar.
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Assim é o amor de Deus ! Nada pode nos separar do amor de Deus ! Estamos Juntos
e misturados com Jesus  .

Vamos aproveitar este Junho Diferente vamos dançar?

Ponha o louvor : “Junto e Misturado” Marcelo Aguiar
https://youtu.be/cZUet1m8GP8

Observação: Esta massa é só abrir com os dedos. O molho e recheio ficam à
gosto. Ponha para assar ou já leve pronta  e sirva no final da aula.

MINISTRANDO:

Crianças!
Esta massa me deu uma fome!
Quem aqui já passou fome?
Mas … quem já passou fome de verdade e não tinha nada, nada, nada pra
comer e também não tinha dinheiro pra comprar e não tinha ninguém para
dar alguma coisa?

Acho que aqui ninguém precisou sair na rua pedindo comida, como a
gente tem visto nesses dias, não é mesmo?
Aqui na Bíblia tem uma história de dois meninos que estavam brincando e
vieram correndo pra comer!

- Mãe, mãe "tamo" morrendo de fome! O que  tem pra comer?
- Nada! Filhos! - a mãe falou quase chorando
- Nada mãe? Como assim,  nada?

Ahhh…! Eles abriram o armário  e sabem o que tinha?
Óleo!! Isso mesmo ? Óleo; azeite! (mstre)  Mas tinha só um pouquinho
também!
Eca! Alguém já comeu ou bebeu azeite pra matar a fome?

- Mas mãe...o que vamos fazer? Faz uma massa de  pão com o óleo,
mãe !

- Não dá! Não temos farinha! Não temos mais nada! Só esse pouquinho
de óleo, meus filhos!

Os meninos começaram a chorar!

https://youtu.be/cZUet1m8GP8
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- Calma… vai dar tudo certo! - a mãe disse.
De repente alguém bateu na porta bem forte. Quem será?
A mãe foi abrir. Era um homem muito bravo!

- Paga, agora o que você me deve? Seu marido  falou que ia pagar.
- Mas...mas… O senhor sabe que ele morreu e nós não temos esse

dinheiro!
- Não quero saber, eu vou voltar aqui se você não pagar seus dois filhos

serão meus escravos. Eles serão o pagamento, vão trabalhar pra mim !
Que triste!
Os meninos começaram a chorar e a mãe também.
Será  que Deus os  abandonou com fome? Sem comida? Sem roupa e
agora seriam separados da sua mãe?
Será que Deus abandona as crianças e as pessoas quando elas estão com
problemas. Será que a fome, o problema pode separar a gente de Deus?

Então a mãe falou: Calma, calma. Vamos parar de chorar, eu tive uma
ideia. Vou falar com o profeta!
O Profeta era o homem de Deus. O marido dela ficava junto com o profeta
e também era amigo de Deus.
Ela foi e contou tudo para o profeta o que estava acontecendo.
E o profeta perguntou:

- O que você tem em casa?
- Não tenho nada, só um pouquinho de azeite!

Então o profeta disse para emprestar o máximo de vasilhas que ela pudesse.
Mas tinha que ser muitas, muitas, muitas,
Então ela foi correndo pra casa e chamou os meninos e eles saíram para
pedir vasilhas. E eles foram em todas as casas, dos vizinhos de perto e de
longe e trouxeram todas as vasilhas que eles puderam.

- E agora, mãe?
- O profeta falou para encher as vasilhas de azeite!
- Mas…, mãe só temos um pouquinho
- Vamos fazer o que o profeta mandou
- Tá bom, mãe. Vamos obedecer.

E aí crianças, vocês não sabem o que aconteceu?
Ela ia pegando as vasilhas e enchendo, pegando e enchendo, pegando e
enchendo e o azeite não parava, não parava, não parava…
UAUUU! UM MILAGRE! MULTIPLICAÇÃOOO!!
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Os meninos começaram a rir,  rir, e chorar de alegria… Eles estavam vendo o
milagre ali, pertinho deles!!
Daí a mãe pediu mais uma vasilha, porque ainda tinha mais azeite.

- Acabou mãe, não tem mais vasilhas!
- Então o azeite também parou.

Então ela contou tudo para o profeta e ele falou para ela montar uma loja
de azeite e vender, pagar tudo que devia e ainda teriam dinheiro para
comprar roupas novas, a comida que quisessem
E eu acho que os meninos saiam gritando:
_ Quem quer azeite $10,00 o pote!

Deus sempre vai abençoar. Sempre! Ele nunca vai nos separar dele.
Às vezes, pode até acontecer uma coisa ruim ou triste, mas é para a gente
aprender a confiar e acreditar que Deus pode fazer muito mais!
Nós nunca passamos fome igual aqueles meninos. Temos roupa, temos
uniforme  , temos sapato, chinelo, tênis, não é mesmo?
Pode até faltar por  uns dias, mas Deus sempre vai fazer um milagre. Vamos
acreditar. Vamos crer!
Deus nunca, nunca, vai se separar de você. Tá junto! Tá misturado!
Sempre em todas as coisas SOMOS MAIS QUE VENCEDORES!

REPITA COMIGO: SOMOS MAIS QUE VENCEDORES !

Mas, sabe… tem crianças que não têm comida. E nós podemos ajudar a
acontecer um milagre na vida delas. Podemos trazer 1kg de alimento para
fazer uma cesta básica de alimento para a família.
Então no próximo domingo, cada um pode trazer 1 kg, para nosso EXPRESSO
DA SALVAÇÃO
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ORAÇÃO:
“Senhor Jesus, hoje eu aprendi que mesmo nas coisas mais difíceis o
Senhor pode ajudar, pode fazer milagre. Tira de mim todo pensamento
e sentimento de perdedor. Eu quero as vitórias que o Senhor tem para
mim. E me ajude a ajudar as pessoas. Em nome de Jesus, Amém”
LOUVOR:
Junto e Misturado” Marcelo Aguiar
https://youtu.be/cZUet1m8GP8
Meu Deus pode -  RP18
https://youtu.be/W2pF56xDWls
VERSÍCULO:

“ (...)somos mais que vencedores…” Romanos 8:37

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1) Quantas pessoas tem na família que ouvimos hoje?
2) O que aconteceu com o pai?
3) O que ele fazia antes?
4) O que é profeta?
5) Qual era o grande problema deles? O que aconteceria se a mãe

não pagasse o  dinheiro?
6) O que o profeta falou  para ela?
7) O que os  meninos  fizeram?

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Que oferta aqueles meninos entregaram?
Foi uma oferta em primeiro lugar de OBEDIÊNCIA!
Quando  entregamos nossa oferta estamos obedecendo a Deus.
Porque ele disse  para trazer nossas ofertas na igreja.
Em segundo lugar, eles ajudaram muito a mãe. E eles puderam fazer parte
do milagre.
Quando entregamos ofertas aqui no kids, nós participamos dos milagres de
Deus em casa, na família, na escola ... nada vai nos faltar, em nome de
Jesus!

https://youtu.be/cZUet1m8GP8
https://youtu.be/W2pF56xDWls
https://www.bibliaonline.com.br/naa/rm/8/37+
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ATIVIDADE 
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LEMBRANCINHA:

Medalha - cada
domingo
uma cor de fita ou EVA .
Conforme as instruções
na Introdução desta
Campanha
As crianças podem
colocar glitter.

MENSAGEM PARA OS PAIS :
Envie a cada domingo uma mensagem aos pais para que leiam o texto com as crianças e
façam o desafio da semana.

Queridos pais,
Estamos  Campanha SOMOS MAIS QUE VENCEDORES.
Ministramos sobre a Viúva e os potes de azeite ; sobre fome e nudez. A situação
daqueles dois meninos . Como Deus ajudou aquela família, porque ele ama a
cada família.

Desafio da semana: Vamos ajudar a acontecer um milagre nas famílias que não
tem comida.  Vamos levar para igreja 1kg de alimento para nosso expresso da
Salvação, no próximo domingo.

Confira nossa aula em https://www.renascerkids.com/

Estamos orando por vocês!
Renascer Kids

https://www.renascerkids.com/

