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AULA 3 – Fidelidade de João 

 

Neste domingo, vamos falar sobre João o discípulo do amor.  

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
João livre em seu espírito, curado em sua alma e submisso em seu corpo, foi apóstolo de Jesus, 
chamado e escolhido por Deus com evidente dom de amar. 
João foi primeiramente discípulo de João Batista e, depois, de Jesus Cristo. Homem íntegro, de 
natureza dedicada, recebeu a revelação de Deus escrevendo cinco dos 27 conteúdos compilados 
do Novo Testamento. A maior e mais profunda revelação de todos os tempos que recebeu de 
Deus foi Apocalipse, onde demonstra seu profundo nível de intimidade com Deus. 
 
Jesus expressou claramente seu amor por João, sendo este dom manifesto e caracterizado 
durante todo o ministério de João; o amor que corrige, que constrange, traz vida, revela, que cura; 
perdoa, o amor que ressuscita. 
 
Estudo Bíblia Apostólica, pag 1549 
 
LEIA E MEDITE: 

 
Marcos 10:35;45 
1 João 4:7;21 
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que a fidelidade é ter amor pelas coisas de Deus. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

 Para esta aula sugerimos bonecos articulados:  

            
 

 Personagem em tamanho real: 
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MINISTRANDO: 

 
Vamos começar sentando todos juntos no chão em círculo. 
Vamos ficar bem pertinho! 
Hoje temos um amigo muito especial aqui com a gente, Jesus! Ele adora que ficamos pertinho 
dele, sempre que alguém nos ama nos quer perto, o mais perto possível. 
 
Certa vez, Jesus estava com seus 12 amigos, seus amigos mais próximos que sempre ficavam 
pertinho de Dele e andava com Ele. Tinha o Tiago e o João, eles eram irmãos e queriam ficar tão 
perto de Jesus que foram fazer um pedido a Ele.... o que será que eles queriam?....humm... Eles 
pediram para Jesus reservar um lugar para cada um deles lá no céu, amavam tanto Jesus que 
queria ficar sentadinhos para sempre do lado de Jesus. Será que Jesus deixou?...Jesus falou 
para eles: não sou eu que escolho se vocês vão ficar ao meu lado. 
E que para ficar pertinho de Jesus precisamos amar as coisas de Deus, servir os amigos e ajudar 
na igreja. 
João entendeu o que deveria fazer, ele tinha muito amor pelas coisas de Deus, foi fiel a Jesus em 
todo o tempo, ajudava bastante Jesus. Até deitou no peito de Jesus uma vez.. já pensou? Deitar 
no peito de Jesus? Uaaauu, ele deve ter ficado muito feliz, eles andavam muito perto né! 
Jesus confiava na fidelidade e no amor de João porque antes de ser crucificado, Jesus pede para 
João cuidar de Maria, sua mãe. Também precisamos ser fiéis a Jesus e andar pertinho dEle igual 
João fez, ele entendeu direitinho né? 
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ORAÇÃO: 

 
Senhor, muito obrigado pelo teu amor, assim como João eu também quero te servir em amor e 
sempre ser fiel, amém! 
 
VERSÍCULO: 

 
Aquele que for fiel até o fim, será salvo. Mateus 24.13 
 
ATIVIDADE  

 
Música: grande e largo – 3Palavrinhas, Vol.3 
 
Vamos dançar... 
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LEMBRANCINHA: 

 
Sachê perfumado (perfume leve) 
 

 
Boa aula!  


