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AULA 3- MONTÕES DE PEIXES 

 

Hoje nós vamos continuar falando de montões, mais dessa vez vamos mostrar para nossos bebês que Jesus 

tem o melhor caminho sempre e que a nossa melhor escolha é sempre seguir a sua voz. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

O Senhor quer te mostrar que mesmo quando você acha que não tem mais solução, a hora que você já fez 
tudo aquilo que estava ao seu alcance e nada deu certo, que ele tem um plano superior, aquilo que você 
estava pensando, lá em João 21 diz que os discípulos já estavam pescando a noite inteira, Jesus perguntou 
vocês tem o que comer? Isso quer dizer que eles estavam com fome, e que eles não acreditavam mais que 
ali tinha algum alimento para eles, porque afinal eles estavam a noite inteira tentando, mais decidiram 
escutar a voz de Jesus e seguir o conselho Dele, então fique bem quieto e de ouvidos a voz de Deus porque 
ele sempre tem uma saída, e com certeza é melhor do que você pode imaginar. 
 
LEIA E MEDITE: 

 

João 21:1-13 
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que a melhor opção é seguir os conselhos que Jesus nos dá. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 Vamos precisar de um barco, abaixo vamos deixar algumas ideias com materiais recicláveis. 
 

     
 
              

 Também vamos precisar de um “mar”, você pode fazer com um tecido azul, ou com um balde e 
água, deixe sua imaginação solta para fazer algo bem legal, para marcar a memória desses bebês. 
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 Vamos precisar também de bonequinhos, muitos peixinhos e uma rede. 
 

 
 

 
MINISTRANDO: 

 

Oiee, Gente olha só o que tenho aqui, é um barquinho, que legal né? 

E esse aqui é o mar, dentro desse barco eu vou colocar meus amigos Simão, Pedro e Tomé e Natanael, eles 
estão neste barco porque vão pescar, mais será que vai ter peixe? 

Olha vamos jogar a rede desse lado para ver se vamos conseguir...Nossa desse lado não tem peixe   

Não tem problema Simão Pedro esta tentando dizer alguma coisa, vamos escutar,olha nós já tentamos a 
noite inteira desse lado mais não conseguimos nada tambem, mais o nosso amigo Jesus nos disse que que 
se jogar do outro lado vamos conseguir. 

Quem quer seguir o conselho de Jesus levanta a mão? 
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Então vamos lá,  nós vamos conseguir muito peixes. 

Nossa então depois que agente decidiu ouvir o conselho de Jesus, ajuntamos esse montão de peixinhos. 

Gloria Deus!!! 

Vamos então pedir para o papai do céu um montão de todas as coisas também 

 
ORAÇÃO: 

 

Papai do céu, muito obrigado por todos os montões que o Senhor já preparou pra mim. 

Em nome de Jesus amém!!! 

VERSÍCULO: 

 

E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis.  João 21:6 
 
ATIVIDADE  

 

Vamos fazer peixes com imãs, para isso vamos precisar de: 

 Meias coloridas  

 Clips  

 Imãs  

 Varrinhas  

 Barbante  

 Fita de cetim colorido 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/21/6+
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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. 

 Outra sugestão de atividade com materiais recicláveis. 

 
 
LEMBRANCINHA: 

 
 

          
 
 
 
 


