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O Presente Altruista de um Menino
Baseado em João 6:1–13.
Certa vez quando Jesus subiu um monte com Seus discípulos,
foram seguidos por uma multidão que viu e ouviu falar dos milagres
de cura que Ele havia feito. Juntaram-se mais de 5.000 pessoas para
vê-lO ensinar!
Jesus sabia que as pessoas estavam com fome, e perguntou ao
Seu discípulo Filipe onde poderiam comprar pão. Filipe explicou que
alimentar tanta gente ficaria muito caro, e seria melhor dispensá-los,
para que fossem à cidade comprar sua própria comida.
Entre a multidão estava um menino que trouxera dentro de
uma cesta cinco pãezinhos de centeio e dois peixes para o almoço.
Este ofereceu seu simples almoço para André, outro discípulo de
Jesus. O menino deve ter ficado felicíssimo de ver Jesus multiplicar
milagrosamente o seu pequeno presente transformando em comida
suficiente para alimentar todas aquelas pessoas!
Nunca pense que o que você tem para dar a Jesus é pouco
demais. Jesus pode fazer grandes coisas com os pequenos presentes
que você Lhe dá!

Cantos

Parte para colar
no verso, depois
de prender um
barbante.

Partes da moldura
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