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Portas Abertas 
    Aula 3 - Porta do Convite para o chamado  

 
Esta porta será um convite para as crianças na Marcha para Jesus 
Para você professor (a) 
Deus nos chamou para levar a palavra, sermos pescadores de homens. 
Devemos entrar por esta porta do convite e dar início ao chamado, e assim levar o 
evangelho a todas as crianças.  
Temos escolhas a fazer: podemos ouvir a voz de Deus abrindo a porta para vivermos o 
nosso chamado e assim viver grande pesca em todas as áreas, ou então podemos 
ignorar e ficar parado do lado de fora só olhando a rede saindo cheias de peixinhos. 
Você professor tem a rede em suas mãos, ensine as crianças nesta aula a entrar por 
esta porta e lançar a rede do lado certo. 
 
 
 
Base Bíblica 
 
Lucas 05.01-11/ Apc 3.20 

 

Objetivo  
 Levar as crianças a convidarem outras crianças para estarem na presença de Jesus, e 
proclamar o nome Dele. 
 
Situação da Criança 
 
Crianças que têm vergonha de convidar os amigos ou familiares para Jesus. 

Crianças que estão vivendo um tempo de escassez.  

 
Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
 

Uma rede de tule grande, vários peixinhos espalhados em um canto da sala (você pode 
colar neles palha de aço, colocar dupla face, grampos, ou qualquer coisa que quando 
lançar a rede, eles grudem no tule). 
Um oficial, teens para te ajudar. 
 
Contando a História 
Peça para quem está auxiliando laçar a rede do lado oposto de onde estão os 
peixinhos . 
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Aux.: Não consigo pescar nada, preciso muito de peixes para alimentar a minha 
família e ainda vender para ajudar em casa. 
Prof.: posso te fazer um convite? Teremos uma festa com uma multidão, a Marcha 
para Jesus você não quer ir? 
Aux.: festa? Não posso tenho que pescar. 
Prof.: Vou te contar uma história de alguns pescadores que receberam um convite 
muito especial, para marchar durante um tempo com um homem muito poderoso. 
Há muito tempo atrás, Jesus quando estava caminhando perto do lago Genesaré, 
e tinha uma multidão que marchava junto com ele, só esperando ele falar e levar a 
cura e amor.  
Ele viu 2 barcos de pesca, e lá tinham pescadores lavando a rede, tentaram 
pescar a noite inteira, e não conseguiram nadinha. 
Jesus subiu no barco de Pedro, e ali fez do barco um palco, para que a toda a 
multidão o enxergasse melhor, e começou a ensinar. 
Ele então mandou Pedro e os pescadores jogarem a rede novamente, no lado 
mais fundo do mar. 
Quando eles lançaram a rede, e começaram a puxar, elas estavam tão pesadas 
que eles pediram ajuda. 
Jesus então fez um convite muito especial, para que eles entrassem pela porta do 
chamado deles, largassem tudo e fosse caminhar com ele. 
Jesus os fez pescadores de homens. 
Quem aqui hoje quer ser como Jesus? Convidar outras crianças para uma super 
festa? 
No próximo domingo teremos o Esquenta da Marcha, hoje você levar um convite 
especial para algum amigo seu, e não virá sozinho no próximo domingo, você irá 
pescar alguém para Jesus. 
 
 
Oração  
Senhor que eu possa hoje, entrar por esta porta do convite e abrir a porta do meu 
chamado para viver um grande banquete, e  uma grande festa. 
Que eu possa falar do teu nome lindo sempre, pra todos os meus amigos e que eles 
queiram te conhecer de pertinho. Em nome de Jesus. Amém 
 
Versículo  
Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em 
sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. 
 
Apocalipse 3:20 
Oferta         

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/3/20+
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Pedro entregou como oferta o seu barco para que Jesus entrasse nele e começasse a 
ensinar a multidão. 
Hoje, você entregará uma oferta, onde o reino de Deus poderá crescer e muito. 
 
Atividade 
 Balões, dupla face. 

 
 
 
 
 
Lembrancinha 
Você pode fazer um barquinho e fazer o mastro com o convite para o próximo domingo. 
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Ou então vários peixinhos conforme abaixo, escrevendo as informações do dia e 
horário do Esquenta Marcha para Jesus: 

 
 

Boa aula! 

 


