
                   
  

 

                                                                Julho/2018  
 

CAMPANHA: Viagens com Jesus  
 

Aula 3– JESUS NA GRANDE PESCA 
 
Hoje vamos falar da grande pesca. 

   
 Para você professor (a): 
 
“A palavra do Senhor não volta vazia. Se cremos na palavra profética, perseverarmos e lançarmos 
nossas redes no lugar e no tempo que Jesus determina, o fracasso de nossos esforços sem cristo 
será substituído por milagres”. Bíblia apostólica. 
 
Vamos lá! Boa aula. 
 

Base Bíblica 
João 21. 1 -14 
 

Objetivo 
 
 

Levar a criança a descobrir que confiar em Deus gera milagre. Que Jesus supre nossas 
necessidades. 
 

Situação da Criança 
 
Muitas que não tem recurso para viajar ou fazer algo diferente nas férias. Então vamos marcar os 
domingos dessas crianças para que tenham férias bem animadas.  
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula 
Férias!!!! 
Vamos viajar?!! Viajar pela bilblia com as historias de Jesus. 

1.  Hoje a viagem é de barco!! 
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Contando a História 
 
Olá crianças! Hoje nossa viagem é de barco. Quem aqui já andou de barco? Ou já pescou? 
Quem já tentou fazer alguma coisa que não deu certo? Fazer um bolo ou planejou um passeio, 
tentou fazer algo e não conseguiu? 
Nessa viagem de barco vamos conhecer a historia de homens que passaram a noite tentando 
pescar e não conseguiram nada. Eram os discípulos de Jesus eles jogaram suas redes no mar, 
mas não conseguiram pescar nenhum peixinho. Jogaram novamente e nada... E assim eles 
passaram a noite toda. Eles lançaram as redes várias vezes, mudaram de lugar e nada, nada 
de novo! Nenhum peixinho. 
Será que eles cansaram? Sim, amanheceu eles já estavam cansados, desanimados e muito 
tristes, pois eles e suas famílias viviam da pesca. Como poderiam voltar para casa de mãos 
vazias? 
 Voltando para a praia Jesus os viu e disse: tem alguma coisa para comer? Poxa, eles não 
tinham nada e responderam: não, não temos. E Jesus disse: lancem a rede ao mar, do lado 
direito. Mas como? Eles já tinham passado a noite toda e não conseguiram nada!! Mas mesmo 
assim obedeceram e para a surpresa deles o milagre aconteceu. Jogaram a rede e quase não 
conseguiram puxar de tantos peixes que tinham. Então conseguiram se alimentar, tinha 
também pão e fizeram um delicioso lanche. 
Depois de comerem Jesus disse a Pedro: Pedro você me ama?  - Sim Senhor eu te amo. – 
Então cuida das pessoas e diz que eu as amo. 
Você ama Jesus? Então Jesus te convida assim como ele convidou Pedro para cuidar das 
pessoas e disser que só Jesus faz milagres e cuida de nós o tempo todo. Por onde você for não 
se esqueça de levar o amor de Jesus. 
 

 

Oração  
 
Senhor Jesus, muito obrigado por cuidar de mim, minha vida é um milagre. Eu quero provar que te 
amo dizendo por onde eu for que só o Senhor salva. 
 

Versículo   
 

         Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Lucas 11:28 (adaptado) 

 

Verificação do Ensino 
1. Quantas vezes os discípulos jogaram a rede? 
2. Eles ficaram quanto tempo tentando? 
3. O que Jesus disse para eles fazerem? 
4. O que aconteceu depois que obedeceram Jesus? 

 

Oferta         
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A obediência fez com que os discípulos vivessem o milagre. Lance sua rede em Jesus hoje, parece 
que você não tem nada, mas Jesus fará um milagre. 
 

Atividade  
 

1. Paladar  
Vamos fazer um sanduiche saboroso. Deixe as crianças prepararem seus lanchinhos. Leve 
pão, tomate, alface, frios... Frutas ..etc . Vamos brincar de Mini chef !!  
 
Vamos usar a criatividade 

 

                                                                                                                            

          
 
 

2. Barriga cheia, agora vamos brincar de pescar. 
                                                                                                         Para os pequenos  
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Lembrancinha  
  

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

Boa aula!  
 

  


