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AULA 5- Referencial de Amor - Jesus e os Discípulos 

Estamos encerrando mais uma campanha sobre referenciais apostólicos, que alegria hoje é dia de festa, 

vamos fazer um ambiente diferenciado para receber os donos do Reino!! Vamos orar, meditar e pedir a 

direção de Deus, para termos criatividade, sabedoria para encerrar  esta campanha de forma que Ele se 

agrade da nossa oferta. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Discípulo significa aluno, aprendiz de ensinamentos. Ser discípulo é permitir ser corrigido, é saber ter a 

humildade de deixar ser podado. 

Ser discípulo é andar junto do líder e aprender o que é transmitido. Você como discípulo tem um grande 

mestre, o maior referencial, que tem todas as qualidades dos outros que aprendemos e o principal de 

todos, ele é o maior exemplo de amor. 

 

Decore a sala com balões de coração e vamos ensinar o amor de Deus!!    

          

 
LEIA E MEDITE: 

 
Mateus 8:1;4  Lucas 5:12;16  Marcos 1:40;45 
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que devemos aprender apenas as coisas boas. 
 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

 Caixa de ovos com os 12 discípulos dentro; 

 Podemos fazer os personagens em palitos, conforme imagem abaixo; 
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MINISTRANDO: 

 

Oi, galerinha mais linda! 
Olha só quantos amigos temos aqui... 
Sabia que Jesus também tinha bastantes amigos? Muitos mesmo, mas ele tinha 12 que andavam pertinho 
dele, Jesus amava todos seus amigos, mas esses 12 aaaaahh eles eram suuuper amigos, Jesus ensinava 
tudo que era bom, eles viam de pertinho os milagres que Jesus fazia e todas as coisas boas para as pessoas 
que precisavam, eles eram muitos amigos, e ajudavam Jesus por onde ele andava, porque Jesus andava 
baaaastante para falar do amor de Deus para as pessoas, curava e acalmava quem precisava. 
Um dia, Jesus já tinha ensinado muitas coisas para seus amigos, quando chegou um homem muito doente 
e disse: Me cure Jesus, por favooor!! 
Jesus disse para ele: Seja curado! E então ele foi curado e todos que andavam com Jesus viram este 
milagre bem de pertinho. 
Vamos andar pertinho de Jesus para ver os milagres dEle? Ou melhooor já pensou nós mesmos fazer esses 
milagres??!! Que demais!! 
 
Nós devemos ser amigo de Jesus também e desejar andar com Ele, ele deixou escrito na bíblia que quem 
fizer o que ele diz será forte e nenhum mal chegará a nós. 
Então vamos seguir os passos de Jesus! Ele é o maior exemplo de amor. 
 
 
ORAÇÃO: 

 

Senhor Jesus, eu quero andar contigo, seguir teus passos, ser teu amigo e aprender só o que é bom, em 
nome de Jesus, amém! 
 
VERSÍCULO: 

 

Nós o amamos porque Deus nos amou primeiro (IJo. 4:19) 
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ATIVIDADE  

 Vamos colocar os passos pela sala, vamos seguir os passos de Jesus!!! 

  
 
  

LEMBRANCINHA: 

 
 

        
 
Boa aula! 


