
O menino deu a única comida que tinha, para que Jesus pudesse fazer

um milagre para todos os que estavam com fome.

Jesus pediu às pessoas que se sentassem no gramado. Ele multiplicou os

dois peixinhos e os cinco pães de cevada. Foi tanto que, mesmo depois de

todas as pessoas terem comido o suficiente, ainda sobraram pães que os

discípulos os colocaram em 12 cestos.

PONTOS FORTES 

•  O menino tinha um coração generoso, por isso estava disposto a dar a

   sua comida. Deus também chama você para ter um coração generoso,

   para que você compartilhe o que tem com os outros.

•  O menino tinha fé que Jesus faria algo maravilhoso com a sua comida.

   Jesus fez exatamente isso: um milagre. Então, naquele dia, todas as

   pessoas que foram ouvi-lO ficaram bem alimentadas.

 

DEUS E O MENINO COM CINCO PÃES E DOIS PEIXES:

•  O menino realmente queria saber e aprender mais sobre Jesus. Ele

   teve muita coragem para seguir Jesus.

•  Deus também quer que você se aproxime dEle para que você possa

   ter uma grande amizade com Ele e possa aprender mais sobre Ele.
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"Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos,
mas o que é isto para tanta gente?" João 6:9 (NVI)

Para você, menino ou menina especial, que está lendo este
folheto: se você deseja ter um relacionamento pessoal com
Jesus, faça a seguinte oração agora:

Oração de Salvação

“Pai, venho a Ti em Nome de Jesus. Obrigado(a) por me criar
e criar todo o universo. Acredito que Jesus morreu por mim
na cruz. Por favor, perdoa-me por todas as coisas que eu fiz
de errado.

Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos. Jesus, te
peço que entres em minha vida e sejas o Senhor do meu
coração hoje. Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém."

•  Um dia Jesus atravessou o Mar da Galileia que é um grande

  lago de água doce em Israel. Muitas pessoas seguiram Jesus

  porque se maravilharam com os milagres que Ele fez. Outros

  queriam ser ensinados por Ele.

•  Havia mais de 5000 pessoas neste dia. Estava ficando

  tarde e Jesus sabia que as pessoas estavam com fome,

  então queria alimentá-las.


