Julho de 2018

Viagens com Jesus
Aula 3 – Jesus na grande Pesca
INTRODUÇÃO

Estamos em uma nova campanha, mês de fériassss, que alegria!! Que o Senhor possa nos honrar
e nos capacitar mais e mais, a cada dia para levar a palavra aos donos do Reino!

PARA O PROFESSOR

Simão, Pedro, Tomé, Natanael, Tiago e João que eram filhos de Zebedeu e dois de seus
discípulos, estavam no mar da galileia, ficaram a noite toda em pescaria, mas sem sucesso algum,
jogavam a rede várias vezes, pois eram de pesca que sobreviviam. Pescar por esporte é muito
bom, alivia e relaxa, mas, os discípulos de Jesus pescavam para sua própria sobrevivência e de
suas famílias! Eles precisavam dos peixes como alimento.
Assim como a rede que voltou vazia, existe muitas pessoas com o interior vazio, que só é
preenchido com a presença de Deus, devemos transmitir o quanto é maravilhoso ser preenchido
por Deus, ouvindo e seguindo Jesus, assim como Pedro....Tiago...João o ouviram.
Quando eles ouviram que Jesus lhes pediam para jogar a rede do lado mais fundo do mar, de
início pareceu impossível, afinal, eles já haviam passado a noite toda em pescaria e viram que
naquele mar não iriam conseguir seus peixes. Mesmo assim, jogaram a rede a rede onde Jesus
mandou, e quando puxaram a rede, ela estava cheia, 153 para sermos exatos.
Precisamos ouvir mais Jesus, fazer o que nos manda, ele sempre terá o melhor para nós, suprindo
nossas necessidades.

BASE BIBLICA

João 21 1:14
OBJETIVO

Ensinar o bebê que se estivermos com Jesus, tudo vai bem e nada nos faltará.
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VERSICULO
Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Lucas 11:28 (adaptado)

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA

Férias!!!!
Vamos viajar?!! Viajar pela bilblia com as historias de Jesus.
1. Hoje a viagem é de barco!!

2..Contar a história com os personagens, confeccionar no E.V.A e o barquinho com papel cartão.

3.Utiliza uma luva para confeccionar os dedoches com os personagens.
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DESENVOLVENDO A HISTÓRIA

Olá galerinha mais linda!
Alguém aqui gosta de barcos? já andaram de barco alguma vez? E pescar? Já pescaram?
É muito legal andar de barco e pescar não é mesmo?
Sabiam que algumas pessoas pescam o dia todo, as vezes a noite tooodinha? Teve uma vez que
alguns pescadores ficaram a noite pescando, mas amanheceu e nenhum peixinho eles
conseguiram pegar!! Aah que triste, eles precisavam dos peixinhos para levar para a casa, era o
trabalho deles. Quando amanheceu e eles puxaram a rede e viram que não tinham pego nenhum
peixinho, ficaram tristes, mas naquela manhã Jesus andava por perto, e viu: Pedro, Tiago e João
em seu barquinho, Jesus pediu para eles emprestarem o barco!! Jesus precisava subir no barco
deles para continuar a falar das maravilhas que nosso Deus faz, tinha bastaaaante gente andando
com Jesus, por isso ele precisa subir no barco para ficar mais alto, e todos conseguissem ver
Jesus. Eles estavam tristes porque não conseguiram pescar nadinha, então Jesus disse: Pedro,
Tiago e João vocês precisam pescar do outro lado do mar! Pesquem do lado direito e na parte
mais funda do mar, então eles jogaram a rede de novo no mar, lá onde Jesus mandou, e
advinheeem?? Quando eles puxaram a rede, tinha muuuuitoooss peixinhossss, nooosssa que
demais, Jesus os ajudou a pescar e tinham tantooos peixes que todos ficaram de boca aberta
uaalll!!
Eles só conseguiram pescar tantos peixinhos porque ouviram Jesus, ele sempre quer o nosso bem,
sempre quer o melhor para nós! Que tal convidarmos Jesus para entrar no nosso barquinho? Jesus
quer nos ajudar em tudo que precisamos.

Música: Pedro, Tiago e João no barquinho – 3Palavrinhas – Volume 4

Atividade.
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1. Pescaria, faça os peixinhos conforme sugestão.

2.

LEMBRANCINHA
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A lembrancinha pode ser a atividade 1 ou um barquinho de E.V.A
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