
 

Vamos ajudar os 
pescadores a 

encontrar os peixes 
que estão no mar! 

Pinte todos os 
peixes que você 

encontrar! 

Marcos 1.17 
(NTLH) 

“VENHAM 
COMIGO,  QUE 
EU ENSINAREI  

VOCÊS A 
PESCAR 
GENTE” .   

Vamos Orar! 

Talita: Outro dia, tive que ficar em casa com a minha avó, porque minha 
mãe falou que vinha para o discipulado, aqui na igreja. 
Zeca: Meus pais também vieram. Eu só não sei o que é isso. 
Professora Ana: Discipulado é um estilo de vida! As pessoas procuram os 
ensinos e exemplos de Jesus para seguirem em sua vida. 
Rebeca: Ah! É um estilo de vida. É seguir o que Jesus fez. Amar as pesso-
as, ajudar quem tem fome, não jogar lixo na rua. 
Zeca: É como na escola, a gente aprende fazer coisas boas. 
Professora Ana: Sim, mas, no grupo de discipulado, aprendemos sobre Je-
sus e também ensinamos e aprendemos com as outras pessoas do grupo. 
 Rebeca:  Aqui na igreja tem um encontro 
para conversar e lembrar os ensinos de Je-
sus. 
Professora Ana: Que coisa boa, Rebeca! É 
isso mesmo! Assim nós nos ajudamos. Jesus 
foi chamando seus amigos, os discípulos e 
discípulas, para ajudar na Sua missão: falar 
do amor de Deus.  A  maioria deles trabalha-
va como pescadores.  

Jesus e o discipulado! 

Unidade 1: 

Aprender com Jesus,  
que alegria! 

 

Estudo Bíblico: 
Crianças 4 a 6 anos 

MINISTÉRIO DE 
JESUS! 

 

Estudo 5 
Texto Bíblico 

Marcos 1.16.20  



E Jesus queria muito que eles aprendessem a pescar gente. 
Talita:  Que engraçado. 
Professora  Ana: Pescar gente significa convidar as pessoas para par-
ticipar do povo de Deus e espalhar o Seu amor para toda gente. 
Não somente falar sobre Jesus, mas ser discípulo e discípula é ser alu-
no e aluna, é fazer o que o Mestre ensina. E o nosso mestre é Jesus.  
Talita: E Jesus, como nosso Mestre e professor também fica feliz quan-
do fazemos o que Ele ensinou! 
Professora Ana: Pedro era pescador mas agora ele vai ajudar as pes-
soas não brigarem mais, e viver em paz umas com as outras.  
Lucas: É mesmo, outro dia na escola eu reparti o meu lanche com meu 
amigo, e ele ficou feliz. 
Professora Ana: Muito bem Luca.  
Zeca: Eu Gosto de brincar com o meu irmãozinho mais novo, e minha 
mãe fala que isso é uma grande ajuda para ela. 
Talita: Tomas as manhãs eu falo “bom dia” com um belo sorriso para o 
seu Manoel, ele mora sozinho e fica feliz comigo. 
Professora Ana: Isso mesmo, crianças. Vocês são discípulos e discí-
pulas de Jesus. Ajudam as pessoas, são obedientes aos pais. Estou 
certa de que Jesus fica feliz por vocês conhecerem e praticarem seus 
ensinos. 
 

Versículo do dia: “Venham comigo, que eu 

ensinarei vocês a pescar gente”.  
(Marcos 1.17—NTLH) 

UNIDADE 1:  02 

MINISTÉRIO DE JESUS!  

Música:  Em todo tempo e lugar 
Letra: Elizete Loureiro Reis - Música: Sérgio Menezes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Simão                          André                             Tiago                             João          

Cantar, Louvar e Aprender! 

Atividades 

03 

     Desenhe abaixo os discípulos que Jesus chamou! 

Em todo tempo, a toda hora, 
Não importa o tempo e o lugar, 
Deus comigo está, Deus comigo es-


