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Aula 3 - O Apóstolo Fiel  

 

Hoje vamos falar da fidelidade de João, o discípulo amado, apostolo fiel. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
 João era livre em seu espírito, curado em sua alma, e submisso em seu corpo, era evidente o 
dom de amar em sua caminhada. 
A fidelidade gera isso, liberdade, cura e submissão, e traz a tona o transbordar do amor. Aquele 
que é fiel, que é integro, dedica-se por completo, tem intimidade, e João era assim, íntegro, 
dedicado e tinha uma intimidade profunda com Deus. 
Ser fiel até o fim é uma atitude de amor. 
Para ser fiel, às vezes, exige deixar para trás sua vida pessoal, vencer suas fragilidades e estar 
pronto para enfrentar as dificuldades, passar por situações difíceis e continuar olhando o futuro, 
manter uma aliança (características que foram expostas em Rute também). 
Você formador tem que buscar esta fidelidade, ter estas marcas em sua vida e seu chamado. 
Ensine as crianças a buscar da mesma forma, a se aprofundar na fidelidade e criar uma aliança 
de intimidade com a palavra e com Deus. 
Quando somos fiéis até o fim, participamos de tudo aquilo que a Ressurreição de Cristo nos dá 
acesso. 
João teve acesso às visões profundas do futuro. 
Boa aula! 
 

LEIA E MEDITE: 

 
João 13.21-30/ João 19.26-27/ João 20.2 e João 21.7 

 

OBJETIVOS: 

 
 Levar a criança a entender que a fidelidade gera uma intimidade com Deus e que nos 

dá acesso a tudo o que Jesus reservou para nós. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

Muitas crianças tem sido fiel a ídolos, youtubers, e deixam Jesus em segundo plano. Que nessa 
aula nós possamos ensina-las a fidelidade gera bênçãos, que Jesus permanece fiel. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Slime (faça duas receitas, uma sendo fiel aos ingredientes e outra errando. 

 150 ml de água boricada; 
 Cola branca; 
 1 colher de bicarbonato de sódio; 
 Corante alimentício. 

Como fazer 

1. Coloque em uma bacia a água boricada; 
2. Em seguida, vá acrescentando aos poucos o bicarbonato de sódio; 
3. Mexa bem enquanto coloca o bicarbonato; até que as bolinhas se desfaçam na água, 

por completo; 
4. Depois pegue uma tigela e adicione a cola; 
5. Em seguida, acrescente algumas gotas de corante aos poucos; 
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6. Depois pegue a mistura de cola e corante e despeje aos poucos na solução de água 

boricada com bicarbonato; 
7. Mexa muito bem. Quanto mais mexer, mais o slime pode ficar elástico; 
8. Verifique se a massa não está mais grudando nas mãos; Se isso acontecer, já está no 

ponto correto do slime. 
 
 
Vamos lá! 

 
MINISTRANDO: 

 

Comece a aula fazendo os slimes, lembre-se de fazer uma seguindo a receita e outra 
errando a quantidade para que dê errado (as crianças sabem fazer também) 
 

Vocês viram o que acontece quando não somos fiéis à quantidade, usamos os mesmos 
produtos, porém uma deu errado. 
Hoje vamos falar sobre a fidelidade de um apóstolo, que a bíblia fala que ele era o discípulo 
amado. Seu nome é João, ele é aquele discípulo que estava no barco com Pedro e Tiago, 
ele amava estar perto de Jesus, de ficar coladinho, e fazer tudo o que Jesus pedia. Ele 
mostrava sua fidelidade em forma de amor. 
Na última ceia, Jesus estava ali com todos os seus discípulos, sentados em uma mesa 
repleta de um banquete. 
João correu para ficar do lado de Jesus, e colocou sua cabeça no peito de Jesus ouvindo as 
batidas do coração de Jesus. 
Ali naquela mesa também estava alguém que trairia Jesus, que não era fiel, e este era 
Judas. Ele o traiu e seu fim foi terrível, ele tirou a sua própria vida, perdendo a salvação pois 
não foi fiel.Judas aprendeu tudo o que João aprendeu, andou com Jesus como João andou, 
mas ele não foi fiel à receita até o fim, errou na quantidade, quis ter mais que todo mundo e 
traiu a Jesus, e por isso ele não deu certo. 
Já João, foi fiel, permaneceu até o fim, no dia da morte de Jesus, Jesus pediu para João 
cuidar da mãe Dele, afinal João estava ali, fiel. 
E quando Jesus foi sepultado ele estava lá, e quando Jesus ressuscitou ele foi lá ver o 
túmulo vazio. 
Ser fiel é você nunca deixar de amar e de estar perto. 
E João amava e era tão fiel que buscou sempre seguir até o fim, e isso o fez ter uma super 
visão, ele enxergou o futuro e escreveu tudo o que Deus mostrou. 
Quem aqui quer ser fiel como o Apóstolo João? 
Ser chamado de discípulo amado? 
Seja fiel, pois Jesus permanece fiel em todas as coisas. 
 
Vamos orar! 

ORAÇÃO: 

 
Hoje quero ser fiel como o Apóstolo João e ser cheio deste amor, e ter meus olhos abertos 
para ver tudo o que Deus tem para mim. Não quero errar como Judas, mas quero ter bom 
futuro como João e nunca sair de pertinho de Jesus. Em nome de Jesus amém! 
 
VERSÍCULO: 

 
Aquele que for fiel até o fim, será salvo. Mateus 24.13 
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VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

1. Como João era chamado? 

2. Em quais momentos João estava com Jesus? 

3. Judas escolheu ser fiel? 

4. O que aconteceu por causa da infidelidade de Judas? 

5. Até quando devemos ser fiel? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

João foi fiel e aceitou a missão de como oferta cuidar da mãe de Jesus, essa oferta o fez ter 
direito a viver e a ver tudo o que Jesus tinha guardado de especial, quando você cuida das 
coisas de Deus com sua oferta, Deus abre as janelas dos céus a seu favor. 

ATIVIDADE  

 
Slimes, cada criança pode fazer a sua, você pode usar glitter. 
 

LEMBRANCINHA 
 

O próprio slime que eles fizeram. 

 
 
 
                 
                       

Boa aula!  


