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Quem é Jesus? 
Aula 1 – Jesus o nosso Alimento 

 
Nesta campanha vamos ensinar as crianças sobre características de Jesus, aquilo que ele 
representa para cada um nós, e quem somos Jesus. 
Vamos ensinar nesta campanha que Jesus não era apenas o Cordeiro Pascoal, mas que 
ele como vencedor como aquele que derrotou a morte e ressuscitou, e que ele é o nosso 
verdadeiro alimento, que Ele é o Leão da Tribo de Judá que venceu e vence, e que Ele é a 
fonte de águas vivas, é a nossa pedra de Escape e o nosso bom Pastor. 
 
  
 Para você professor (a) 
 
Percebemos que estamos em um mundo consumista, onde constantemente querem que 
datas como o nascimento de Jesus e sua ressurreição se tornem uma forma de cativar com 
gastos absurdos, principalmente as nossas crianças. 
Com isso, infelizmente elas associam estas datas com ganhar chocolates, ganhar 
brinquedos e presentes. 
Nós temos o importante papel de ensinar o sentimento do verdadeiro sentido da Páscoa e 
quem é Jesus, demonstrando a eles o DNA de Cristo. 
Jesus veio ao mundo como homem, ele representa o cordeiro vivo para nós, ele é nosso 
alimento, o pão que nos alimenta em todos os momentos, e sua voz, é doce como o mais 
puro mel. 
Ele representa o nosso alimento de cada dia, o pão que desceu do céu para nos alimentar. 
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei: que o Senhor Jesus, na noite em 
que foi traído, tomou o pão; 
E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei; isto é o meu corpo que é partido por 
vós; fazei isto em memória de mim. 1 Coríntios 11:23,24 
Paulo recebeu uma palavra, ele recebeu o pão dos céus, e teve sua vida transformada, era 
um homem morto em seus ideais, era um homem morto em seu modo de viver, tinha cheiro 
de morte, vivia da morte dos cristãos, a morte o perseguia em seu interior, até que o pão da 
vida o alimentou, dando a ele uma nova vida, um novo DNA, uma nova perspectiva do que 
era ter uma vida em abundancia, sua fome interior foi saciada, e ele começou a ensinar 
como deveríamos também fazer parte desta multiplicação do pão. 
Leve o sentimento de que o verdadeiro alimento é Jesus, é Ele que nos sacia no meio da 
dor, em meio às dificuldades, é ele que nos enche de força. 
Boa aula! 
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/11/23,24
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Base Bíblica 
 
João 6.03-13, 31-58 
I Cor 11.23-24 
 
Objetivo 

 

 Jesus é o nosso alimento verdadeiro 

 Que quando mais precisamos é Ele que nos supre e sustenta 

 Que ele veio cumprir as promessas de Deus, e nos trazer a verdadeira Páscoa. 
Situação da Criança 

 Crianças consumistas, que não entendem qual o verdadeiro sentindo da ressurreição 
de Jesus. 

 Crianças que sentem um vazio dentro delas, e não conseguem explicar, e tentam 
preencher este vazio com atitudes carnais (comidas, televisão, internet). 

 Crianças que precisam aprender a se alimentar da palavra 
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
 Uma cesto com pães (pode variar, ou pode ser o pão com requeijão, mussarela, manteiga, 
que você poderá dar de lanchinho) .  
Um pão velho, duro e se tiver mofado melhor ainda. 
Mesa de Ceia 
 

Contando a História 
 
Já deixe o cesto em uma mesa bem bonita, bem arrumada, e o pão velho a mostra. 
Humm quem gosta de pão fresquinho? Pão quentinho então, é melhor ainda, e 
recheado? Que delicia. 
O pão é um alimento que sustenta e quando ele vem todo recheado, é melhor ainda. 
Hoje vamos aprender sobre o pão da vida, sobre aquilo que nos é dado como alimento 
espiritual. 
Jesus estava ensinando uma multidão, mas eles estavam lá o dia inteiro, e morrendo 
de fome, eles seguiam Jesus por onde ele ia, e já estava bem na semana da Páscoa, 
como nós estamos, Jesus viu aquela multidão e perguntou para Filipe : tem alguma 
padaria aqui perto ou mercado para comprarmos pão para toda esta multidão? 
Filipe tomou um susto, dizendo que não tinha lugar perto e mesmo que tivessem eles 
não tinham dinheiro pra comprar tantos pãesinhos.  
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Mas Jesus só disse aquilo para ver se os discípulos escutavam mesmo tudo o que ele 
ensinava. 
André trouxe rapidamente um menino que havia levado um lanchinho , 5 pães e 2 
peixinhos, este menino ofertou aquele lanchinho para Jesus. 
Jesus deu graças à Deus, e mandou distribuir, nossa, aqueles pães deram para toda a 
multidão. 
Jesus ali deu um sinal de que ele era o pão da vida ele ensinou que quando o povo 
saiu do Egito, eles receberam do céus o Maná, mas que Deus agora estava dando o 
verdadeiro pão do céu, que era ele, e que este pão traria vida. 
Olhem estes pães fresquinhos, e olhem este pão velho, o pão velho e mofado faz mal 
para a nossa saúde, Deus nos deu Jesus para que tivéssemos o pão novo todos os 
dias, que é palavra dele, que nos alimenta e nos dá vida. E este pão nunca deixará 
você ter tristeza, medo, dores, e nem se sentirem sozinhos. 
O pão velho que é tudo aquilo de ruim, devemos jogar no lixo, e receber o pão novo 
que é Jesus. 
Na próxima semana, vamos celebrar a Páscoa, e ela não significa receber um monte 
de chocolates, mas ela significa receber o pão da vida. 
Hoje quem quer receber e se alimentar do pão da vida? 
Vamos orar? 
 
 
Oração  
Senhor, eu quero hoje, limpar meu coração e receber o Senhor como este pão que alimenta 
que traz uma vida nova, e que eu nesta semana me prepare para viver o melhor tempo da 
minha vida, que eu possa hoje me assentar a Tua mesa e me alegrar por comer do pão da 
vida e viver transformação, em nome de Jesus, amém. 
 
Versículo  

 Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6.33  

Verificação do Ensino 

 Quantos pães e peixes deram para Jesus? 

 Quem é o pão da vida? 
 

Oferta         
Aprendemos hoje que aquele menino entregou como oferta para Jesus a única coisa que 
ele tinha o seu lanchinho, ele ofertou com amor, e ele recebeu algo muito além, ele 
presenciou a multiplicação da oferta dele, e ainda recebeu o pão da vida que é Jesus. 
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Quem hoje quer entregar seu melhor? 
 
Atividade 

Professor, lembrando que são apenas sugestões de atividades, vocês podem usar a criatividade com as 
atividades em aula, de acordo com a aula. 

Sugestão 1 -  

 Pincel 

 - Massa de biscuit na cor bege; (em média custa R$ 1.50 o pcte que dá para fazer uns 6) 

 - Tintas em tons terrosos (vermelho, bege, amarelo ocre e marrom) ; 

 - Faca de plástico; 

   

 
 Com a faca plástica faça marcas transversais e vá beliscando  as laterais dando o formato do pão (foto) 
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Sugestão 2: 
Vamos pintar? 
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Lembrancinha 
O próprio pão de biscuit, coloque em um saquinho transparente com tags do versículo. 
Ou faça saquinhos com pão de mel. 

 
 

 

 

 

 


