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AULA 3 – O último pão 

 

Mais um lindo domingo na casa do Senhor. Nesta aula falaremos sobre a provisão do Senhor. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

O Senhor escolhe uma viúva pobre para sustentar Elias, um total absurdo aos olhos humanos, 
mas o propósito de Deus era duplo: alimentar o profeta e acabar com a assolação e miséria na 
casa daquela mulher. Ela só viveu o milagre da multiplicação porque aceitou entregar, primeiro 
para o profeta. Sua oferta de obediência e fé abriu as janelas dos céus. 
 
Deus mesmo é aquele sustentará seus servos, ainda que seja de uma forma inesperada. Elias 
era alguém que nitidamente se relacionava com Deus através de milagres, sinais e prodígios. 
 
 
Estudo Bíblia Apostólica pág 461. 
 
LEIA E MEDITE: 

 
l Reis 17:1-16 
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que Deus cuida de nós, nos sustenta. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Para esta aula sugerimos 

 Que tal algumas imagens no flanelógrafo: 
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MINISTRANDO: 

 
Hoje começamos com a atividade de retirar os comandos do pote. 
Que legal né? Dançamos e abraçamos, fizemos tudo que o pote disse para fazer. E é melhor 
ainda quando fazemos o que Deus nos pede. 
Muitas histórias da bíblia têm pessoas que também fazem o que se pede, sabiam? 

Tinha uma mulher que morava na cidade se Sarepta (que nome estranho né?) Ela era viúva e 

morava só com o filho, ela não tinha comida em casa e nem dinheiro para comprar... as coisas 

para ela eram muito difíceis. Mas Deus queria mudar tudo na vida dela e mostrar que Ele cuidaria 

de tudo para ela, então.... Deus mandou o profeta Elias na casa dessa mulher, que ela cuidaria 

dele e iria dar comida a ele, mas uééé? Ela não tinha comida em casa e nem dinheiro, como isso 

iria acontecer, por que a viúva só tinha um pouquinho de farinha na panela e outro pouquinho de 

azeite para fazer um último pão e depois não teria mais nada para comer? A viúva confiou no 

profeta, ela acreditou que foi Deus mesmo que mandou ele ir à casa dela e ela fez o que pediu, 

mesmo não sem comida para dar a ele, ela aceitou e deixou ele ficar. Mas avisou de novo: Vive o 

Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, 

e um pouco de azeite. O profeta Elias disse a ela: não precisa ter medo, faça o bolo para eu 

comer e depois faça para você e seu filho, porque Deus disse que a farinha e o azeite não vão 

acabar. E aconteceu mesmo heimmmm... ela fez o bolo para o profeta de Deus e ainda tinha 

muuuuuita farinha e azeite para ela fazer quantos bolos quisesse. 

A viúva creu que em Deus, ela acreditou nas palavras do profeta e Deus não deixou que nenhum 

deles ficassem com fome, só precisamos ter fé que Deus não deixa falta nada. 

ORAÇÃO: 

 
Senhor eu creio no teu poder, obrigada por sempre cuidar de mim e me sustentar, em nome de 
Jesus, amém! 
 
VERSÍCULO: 

 
Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou; conforme a palavra do Senhor. 
l Reis 17:16 
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ATIVIDADE  

1. Vamos brincar, adapte alguns comandos para colocar no potinho. A brincadeira é fazer o 
que retirar do pote. 
 

  
 

2. Música: Deus é tão bom – 3Palavrinhas – Volume 4. 
 
 

LEMBRANCINHA: 

 

Óleo da unção. Coloque o versículo da aula. 

 
 
Boa aula!  


