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AULA 3- MONTÃO DE PEIXES! – SUPRIMENTO E SAÚDE   

 

Hoje vamos falar do milagre dos 153 grandes Peixes. Suprimento e Saúde 
 

Para você professor (a): 

 
Jesus apareceu para os discípulos, depois da ressurreição, no mar de Tiberíades. Os discípulos estavam 
confusos, com tudo isto, não tinham ainda entendido a ressurreição e qual seria a missão deles. Eles 
estavam “sem” Jesus e não sabiam o que fazer mais. Eles precisavam fazer alguma coisa; precisavam de 
alimento; de sustento, porque quando Jesus “estava” com eles; eles tinham lugar, alimento, sustento. 
Então decidiram fazer o que bem faziam, antes. Foram pescar.  
 
“Jesus já tinha o que comer, mas provou os discípulos com sua pergunta. Ele não queria ser alimentado, 
mas alimentar, dar uma experiência de milagres aos seus servos e provar que Ele não muda. ” (Comentário 
da Bíblia Apostólica pag. 1312). 
 
Peixe significa Suprimento e Saúde. É alimento. Jesus tinha um montão de peixes para eles; abundância.   
Nossas crianças serão marcadas com esta palavra: Com Jesus sempre tem montões. Não vai faltar nada.  
 
 

LEIA E MEDITE: 

 
João 21:1-14 
 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que neste ano Deus disse que tudo será Montões (bastante mesmo, 
muito, muito) em tudo; em casa; na família; na escola; na igreja; em todos os lugares...; 

 Ensiná-la que como naquele dia Jesus já tinha reservado o alimento, ela também terá tudo o que 
precisar; que sem Jesus não temos nada, não podemos fazer nada. 

 Que o nosso Deus não é Deus de pouquinho, nem de miséria, mas é o Deus da abundância. 

 Levá-las a receber Jesus; a renovar a aliança de salvação com Jesus. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 

Podemos ter ou ver dois grupos de crianças. Aquelas que têm tudo, que os pais podem e dão tudo o que 
elas querem, no momento que querem, e por conta disto não valorizam e sabem o que é conquistar.  
E isto não é bom, porque crescerão entendendo que sempre terão o que quiserem na hora que quiserem e 
não saberão lidar com a frustração.  
Por outro lado, há crianças que tudo para elas é muito difícil. E sempre ouvem “não tem”, “Não tenho 
dinheiro”, não vai dar”. O que também não é bom, pois não entendem que tem outro caminho. E 
convivem também com a frustração; já sabem que não podem ter. 
Para ambas situações vamos ministrar que todo o suprimento vem de Deus! 
Precisamos em oração pedir e clamar a Deus. Deus é quem abençoa e abre portas de suprimentos e dá 
além do que pedimos ou pensamos. Temos a palavra profética, que viveremos os montões, e há um 
caminho a seguir. 
 



 
 

Agosto- Campanha dos Montões 
 “Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas” 

 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

1. Vamos Fazer Uma Decoração? Para esta aula sugerimos móbiles de Peixes Grandes, significando o 
suprimento. 

 
2. Imagens de tênis, vídeo game, tablet... 
3. Coloque em palito de churrasco: 

 Uma carinha triste. 

 Um barco 

 Um sol 

 Uma lua 

 Praia 
4. Se conseguir, leve pãozinho e peixe assado ou frito, bem sequinho para experimentarem. 
5. Outra possibilidade faça uma culinária, com bisnaguinhas (de novo) e ensine-os a fazer um patê de 

atum. 
6. Faça de papel 153 peixes. Numere cada um e faça a contagem com as crianças. Pode dividir em duas ou 

três turmas e eles colocam os peixes na ordem numérica de 1-50  de 51 a 100 e de 101 a 153 
 
 

MINISTRANDO: 

 

Olá crianças! 
Algum dia, você já ficou muito triste e não sabia o que fazer? 
Algum dia você queria tanto, tanto uma coisa e você achou que o pai ou a mãe podiam comprar e você 
ouviu um: Agora Não Vai Dar. Hoje Não Dá!  
Às vezes sentimos falta de ter algumas coisas. 
Um tênis legal, um vídeo game, viajar para um lugar legal, ou uma coisa mais simples; pequena, mas 
mesmo assim não consegue. (Mostre as imagens) 

Fica difícil né? 
 
Mas hoje eu vim aqui para dizer que tem uma palavra do céu para cada um de vocês. Deus sempre tem 
reservado o melhor, e coisas boas! É ano de Montões. Precisamos acreditar que até o final deste ano vai 
ser o melhor! 
 
Um dia os amigos de Jesus estavam tristes assim, Jesus não estava com eles. Jesus tinha morrido e tinha 
ressuscitado, (vivo novamente) mas eles não estavam entendendo o que era isto. Eles achavam que nunca 
mais iam ter Jesus por perto. 
E quando Jesus está perto, nada falta, não é mesmo! 
 
Eles estavam tão desanimados, tristes de verdade. 
E agora o que eles iriam fazer? Onde iam ter dinheiro para viver 
Antes de conhecer Jesus eles tinham uma profissão. Eles eram pescadores (mostre a rede ou imagens), 
Então eles pensaram. Vamos começar de novo.  
Pedro disse: Vou pescar. E os outros disseram. Ah, vamos também. Nós vamos com vocês; 
Mas não pegaram nada a noite toda. Nenhum peixe. 
Como vocês acham que eles ficaram? Mais tristes ainda; mais sem graça. 
E quanto o dia clareou, eles se preparam para voltar para casa. Mas de repente eles ouviram lá da praia: 
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-Tem alguma coisa pra comer aiiiií? 
- Nãooo – eles responderam eles 
- Joga a rede do outro lado – a voz falou 
Então, jogaram a rede do outro lado. E... 
E... Uau!  
A rede lotou de um montão , montão de peixes!!  Eles nem conseguiam puxar! Ebaaa!! 
Sabem de quem era aquela voz. 
Sim de Jesus! Jesus estava lá na praia ! e JÁ ESTAVA PRONTO UM LANCHE BEM QUENTINHO PARA ELES  DE 
PÃO E PEIXE ASSADO! 
E quando eles puxaram começaram a contar os peixes. Não eram peixinhos, não. Eram peixões! 153 
peixões!! (faça a contagem) 
 
O que Deus mandou dizer hoje para todas as crianças aqui é que quando Jesus está perto, sempre tem o 
que precisamos. 
O que a gente precisa? O que o pai ou a mãe estão precisando em casa? O que vocês estão precisamos na 
escola? 
Não fica triste, porque Jesus já tem reservado para todas as crianças, tudo o que elas precisam. Tudo que 
vocês precisam Deus já tem. E ele vai dar os montões! Sempre! Sempre! 
Cada criança aqui precisa saber que Jesus está por perto, e ele quer entrar na vida de cada uma.  
Cada criança precisa receber Jesus dentro do seu coração. 
Daí, nunca vai faltar! E ainda terá Montões. Vamos orar 
 
(Ore, unja o painel com os nomes e profetize Isaias 11, na vida de cada criança) 
 

ORAÇÃO: 

 

Senhor, muito obrigado pelos montões que o Senhor já tem reservado pra mim, para o papai , para mamãe 
e para toda a minha casa. Eu acredito que nunca vai faltar nada. Eu acredito; eu creio que o Senhor me dá! 
Nunca me deixa esquecer disto. Nunca mais vou ficar triste, quando eu não conseguir enxergar. Entra no 
meu coração, fica perto de mim. Em nome de Jesus!! 
 
VERSÍCULO: 

 
João 21: 11 “...e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes...” 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

 

1. Porque os discípulos estavam tristes? 
2. O que eles precisavam? 
3. O que eles foram fazer? 
4. Quantos peixes eles pescaram naquela noite? 
5. Quem estava na praia? 
6. O que ele falou? 
7. Quantos peixes pescaram depois da rede do outro lado? 
8. O que mais tinha lá na praia? 
9. O que Jesus tem reservado para todas as crianças? 
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VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 

Aqueles homens precisam entregar uma oferta de obediência para viver os montões. 
Quem hoje trouxe um alimento para o nosso montão? 
No próximo domingo vamos encerrar. E Vamos repartir! 
Vamos obedecer sempre e ter uma entrega de oferta na casa do Senhor! Em nome de Jesus! 
Vamos fazer aumentar o nosso montão? 
 
(envie novamente mensagens para os pais) 
 

ATIVIDADE  

 

1. Vamos fazer peixes com imãs, para isso vamos precisar 

de: 

 Meias coloridas  

 Clips  

 Imãs  

 Varrinhas  

 Barbante  

 Fita de cetim colorido 

 

Coloque dentro das meias os clips em uma quantidade razoável, depois encha com algodão para ficar 

parecendo com um peixe, coloque cetim nas pontas para dar um acabamento bem bonito, depois prepare 

as varrinhas, amarre na ponta do barbante os imãs,  quando a criança encostar o peixinho vai grudar na 

varrinha. 

 

2.  
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LEMBRANCINHA  
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esponjinha de banho  


