
 
 

Abril – O CHAMADO 

 

AULA 5:  O chamado te ensina coisas novas. 

Nessa aula vamos falar um pouco sobre o chamado de Pedro, Jesus ao chamar Pedro para ser discípulo 

provou sua fé com uma pesca milagrosa. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Podemos dizer que o chamado ensinou muitas coisas novas para Pedro, como: obediência, 

quando Jesus entra em seu barco e manda ele se afastar, Pedro não questiona e nem pergunta 

para onde ele quer ir, e quando Jesus manda lançar as redes, ele assim o faz, mesmo tendo 

acabado de voltar de uma pescaria frustrada. Seu chamado ensinou a ter fé em Jesus, ele sabia 

do poder que havia naquele homem embora não o conhecesse, não teve dúvidas e aceitou o 

chamado para segui Jesus e falar do seu amor a outras pessoas.  

Pescar homens é falar do amor de Jesus para outras pessoas, dizer a elas que só Jesus pode 

levá-las novamente para perto de Deus. Significa tira a pessoa de um mundo sem Deus e 

conduzi-la a vida eterna. 

 

LEIA E MEDITE: 

Lucas 5:1-11 
 

OBJETIVOS: 

Levar a criança a entender que todos têm um chamado. 
Incentivar as crianças a falar do amor de Jesus para outras pessoas. 
Levar a criança a entender que Deus escolhe quem Ele quer sem distinção gênero, raça.   

  
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

Hoje as crianças têm aprendido com as redes sociais muitas coisas que não as edificam, elas 
precisam entender que o chamado de Deus vai ensina-las a selecionar aquilo que elas aprendem 
no dia a dia.  
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 Cenário para ministração, e pescaria. 
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MINISTRANDO: 

Olá crianças hoje vamos aprender com Jesus a pescar. 
Quem já pescou aqui? 
Certo dia Jesus estava à beira do lago Genesaré na verdade era uma praia que tinha esse nome, 
naquele lugar tinha muita gente que queria ver e ouvir Jesus, mais estava um empurra, empurra 
que até Jesus estava sendo apertado, sabe quando você entra no metrô e está muito cheio, você 
não consegue nem se mexer, então era assim que Jesus estava no meio daquela multidão. Então 
Jesus avistou dois barcos que tinha acabado de chegar de uma pescaria, e os pescadores 
estavam lavando as redes para ir embora descansa porque passaram a noite inteira pescando, só 
que não conseguiram pegar nada. Então Jesus entrou no barco de Pedro e pediu que ele levasse 
o barco para longe da areia da praia, Jesus sentou –se no barco e começou a fala da palavra de 
Deus para aquela multidão que estava na areia, assim que terminou a ensinar. Disse a Pedro 
agora joga as redes no mar, Pedro tinha passado a noite toda pescando, mas não tinha 
conseguido pegar nenhum peixe. Pedro falou mestre sob a tua palavra jogarei as redes e assim 
fez ele. E sabe o que Aconteceu quando ele puxou as redes, estava tão pesada com tantos 
peixes que ele teve que pedir ajuda para os amigos que ficara na praia e até os colegas do outro 
barco vieram ajudar eram tantos peixes que encheram os dois barcos que quase virou de tão 
cheio. 
Todos ficaram felizes e admirados com este grande milagre, Pedro ajoelhou-se aos pés de Jesus 
e disse: -  Senhor eu um pecador não sou digno de estar na sua presença. 
Jesus falou para Pedro não tenha medo de agora em diante você vai ser pescador de homens. 
Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro, Eu estou te chamando para transformar sua vida e 
mudar sua história e através de você transformar a vida de milhares de pessoas com a pregação 
do evangelho. 
Pedro recebeu o chamado para ser discípulo de Jesus e junto com Tiago e João deixaram tudo e 
seguiram a Jesus. 

 
LOUVOR: 

Pedro, Tiago, João no barquinho. 3 Palavrinhas 

 
ORAÇÃO: 

Senhor Jesus quero ser digno de estar todos os dias na sua presença, me ajuda a ser obediente 
e que eu possa ser um mensageiro das boas novas. Em nome de Jesus Amém! 

 
VERSÍCULO: 

Lucas 5:4   E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas 
redes para pescar. 
Lucas 5:11  E, levando os barcos para terra, deixaram tudo, e o seguiram. 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

Qual o nome do lago onde Jesus estava? 

Quantos barcos Jesus avistou no mar? 

De quem era o barco? 

Quando Jesus entrou no barco o que ele mandou fazer? 

O que aconteceu com as redes? 

Quem eram os amigos de Pedro? 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/5/4+
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VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Pedro entregou uma oferta que mudou a história de sua vida, quando Jesus entrou em seu barco 
e mandou jogar as redes, ele imediatamente obedeceu hoje o Senhor manda você jogar suas 
redes “que é sua oferta, seu desafio diário” e Deus vai multiplicar essa oferta assim como 
multiplicou a pescaria de Pedro. Você crê, eu creio. Amém 

ATIVIDADE  

Vamos fazer um barquinho para que Jesus possa entra e mudar nossa vida! 

 
 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
Olá pais e ou responsáveis 
Hoje seu filho aprendeu que quando Jesus entra no nosso barquinho ele muda a história de 
nossas vidas. Jesus te chama para te ensinar a ser pescadores de almas.  
Durante a semana ajude seu filho a não esquecer que seu chamado é muito fácil é você falar de 
Jesus para os amiguinhos. 
Profetize na vida de seu filho. Você será um profeta, pastor, você seguirá os passos de Jesus. 
O desafio da semana é ouvir 3 Palavrinhas Pedro, Tiago< João no barquinho. Postem fotos/ 
Vídeos e não se esqueçam de nos marcar em nossas redes sociais. 
 

LEMBRANCINHA: 

  Boa aula ! 


