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AULA 03
PORTA DO CONVITE
INTRODUÇÃO
E nesta aula, falaremos sobre a porta do convite, onde Jesus escolheu 12 homens para anunciar
o Reino de Deus, proclamar salvação, curar os enfermos, expulsar os demônios e anunciar Boas
Novas. Nos dias de hoje nós somos estes discípulos, ao sair as ruas no dia 31/05/18, marchando
e clamando que Entre o Rei da Glória e mostrando a este mundo o quão bom é sair nas ruas para
glorificar ao nome do Senhor.
PARA VOCÊ PROFESSOR (A)
Jesus escolheu doze homens: Simão (Pedro), André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé,
Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes.
O número doze está relacionado a história de Israel no Antigo Testamento. O povo escolhido por
Deus tinha doze patriarcas e desses doze patriarcas surgiram as doze tribos. Jesus estava
pensando no Novo Israel, que diferente do antigo, ele não faria distinção entre judeus e gentios.
Por isso, a Nova Jerusalém é descrita como tendo doze portas sobre as quais estão escritos os
nomes das doze tribos de Israel. Da mesma forma, seu muro possui doze fundamentos com os
nomes dos doze apóstolos do Cordeiro (Apocalipse 21:12;14).
Por isso, o número doze aparece na Bíblia em intima ligação com o povo de Deus.
BASE BIBLÍCA
Lucas 5:1 – 11/ Salmos 24:7
OBJETIVO
Que os bebes entendam que Jesus é a porta das Boas Novas, do convite, e que
marchamos para engrandecer o nome de Deus
VERSICULO
“Levantem a cabeça para ver o Rei da Glória entrar”. Salmos 24:7 (Adaptado)
SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA
Você ira precisar de um barquinho feito de EVA ou papel cartão. Veja o modelo.
Pregador de roupa. Veja o modelo
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CONTANDO A HISTÓRIA
Certa vez, Jesus estava passeando pela praia e viu um grande barco. Dentro dele estavam os
irmãos André e Pedro. Eles eram pescadores e estavam pescando com uma grande rede, pois
queriam pescar muitos peixes. Então Jesus parou e ficou observando o trabalho deles e em
seguida os chamou e disse: “Venham comigo e os ensinarei a pescar homens para o reino de
Deus. Vocês serão meus amigos e discípulos”. Talvez eles não tenham entendido muito bem a
proposta de Jesus, mas mesmo assim eles responderam: “Sim Senhor nós te seguiremos aonde
fores”. Durante a caminhada, Jesus, avistou outro barco com alguns homens consertando suas
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redes de pesca que estavam rasgadas (um dos homens se chamava Tiago e o outro João) e
Jesus também os chamou para ser pescadores de homens e discípulos dele. Depois disso, Jesus
chamou
outros
homens
para
serem
seus
discípulos.
Aos poucos Jesus foi ensinando aos doze discípulos o que significava pescar homens e eles
aprenderam a falar do amor de Jesus e ajudar as pessoas necessitadas.
ATIVIDADE COLETIVA
Vamos colorir!
Se optar pelo barquinho de EVA poderá colocar dentro.

LEMBRANCINHA

Barquinho:Copo com gelatina, morango ou uma goma de mexerica para
representar o barco. Ou barquinho de EVA.

BOA AULA!!

