
Ore com as 
crianças, de 
mãos dadas! 

ENCERRAR! 

Discipulado é continuar a expressar na vida, nos relacionamentos, no pasto-
reio, na vivência da missão, o mesmo estilo de vida que houve em Jesus. 
Como estilo de vida, o discipulado afeta a vivência da igreja, pois, como nos 
diz Paulo em Filipenses: Tende em vós o mesmo sentimento que houve em 
Cristo Jesus. Para a plena comunhão, amor, crescimento da igreja, é neces-
sário ações iguais às de Cristo. Ter o sentimento de Cristo é essencial à vida 
da Igreja.  

Discipulado pode ser usado como método de pastoreio, no qual o/a pasto-
r/a dedica maior atenção aos pequenos grupos, gerando relacionamentos 
fraternos entre os membros da igreja e pastoreio mútuo. 

Discipulado pode ser considerado uma estratégia para o cumprimento da 
missão. À luz de Mateus 10, concluímos que discipulado pressupõe o envio 
para o cumprimento da missão (v. 24-25). 

Referência Bibliográfica:   Série discipulado. Volume 1 - Manual do Discipulado, Volu-
me 4 - Aspectos bíblicos e conceituação do discipulado.  Biblioteca Vida e Missão. 

Subsídio para Professor/a 

 

Discipulado é um modo de vida, descrito, prin-
cipalmente, no Sermão da Montanha (Mt 5. 6 e 
7). Ele é uma maneira de ser, na qual as pes-
soas se relacionam, entram em comunhão, 
acolhem umas às outras, compartilham o que 
são, sentem e carecem; oram umas pelas ou-
tras, louvam e adoram ao Senhor, juntas, estu-
dam a Palavra à luz da graça e da experiência, 
da razão, da comunidade de fé. 

Anotações: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 

Texto Bíblico: Marcos 1.16-20 
 

Objetivos:  
• Enfatizar que a fé cristã é comunitária e participativa. 
• Mostrar que as pessoas são importantes na missão. Por isso, Jesus chama os 

discípulos. 
• Mostrar que Jesus chama quem trabalha, para fazer aquilo que sabe fazer.  
• Convidar as crianças a utilizarem seus dons ao serviço do Reino. 
 

Sobre o tema: 
• Destacar que Jesus chama pessoas simples e comuns, como nós.   
• Explicar o que é ser discípulo e discípula.  
• Falar sobre os dons que cada pessoa tem e que no Rei-

no de Deus há lugar para todas as pessoas. 
 

Jesus e o discipulado! 

Para início do Encontro! 

 
Preparar com antecedência: 
• Preparar gravuras de vários profissionais. Fazer um car-

taz. Verificar que profissões podem auxiliar no trabalho da igreja. Ex.: pro-
fessores/as, administradores/as de empresa, advogados/as, pessoas que traba-
lham com limpeza, agricultores/as. Procure profissões que sejam conhecidas de 
suas crianças e em sua região. 

Unidade 1:  

Aprender com Jesus, 
que alegria! 

Professor/Professora. 
4 a 6 anos 

MINISTÉRIO DE JESUS! 

Ore por sua v
ida 

e pelas crianç
as! 

Estudo 5 

encerrar! 



Descobrir o  nome dos discípulos que Jesus chamou (nesta história) 

Procedimento: Sentados em roda, brincar de “Quem Jesus chamou”. Inicial-
mente, a/o professora/o gira uma garrafa plástica, que estará no meio da 
roda das crianças. A criança para a qual a garrafa apontar deverá falar o no-
me de um dos discípulos que Jesus chamou na história de hoje. 

Em outro momento, a/o professora/o  poderá incentivar as crianças a falarem 
o que podem fazer como discípulas de Jesus. 

Essa atividade propicia convivência, atenção, concentração, elaboração da 
imagem mental da história e ações que podem ajudar outras pessoas. 

- Informar às crianças que a palavra discípulo quer dizer aprendiz, aquele/a 
que aprende.  
- Falar sobre os dons que cada pessoa tem (aquilo que sabemos fazer e fa-
zemos bem) e que esse dom deve ser colocado a serviço do Senhor. Conver-
sar com elas sobre o que sabem e gostam de fazer. 
- Leia a história das crianças várias vezes. Verifique se há palavras 
desconhecidas e pesquise os significados.  
- Mostrar que Jesus chama seus discípulos para fazer aquilo que eles sabem 
fazer: pescar!  

- Utilizar Bíblia (se possível uma Bíblia grande) e a 
história das crianças. 

- Sentem-se em círculo e passe as imagens de profissões para as crianças 
pegarem e verem de perto. 

- Contar a história da folha da criança. Permitir que haja interação e explicar o 
que elas não entenderem. 

Vamos brincar! 

Vamos à História! As imagens são um 
excelente recurso! 

UNIDADE 1:   
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MINISTÉRIO DE JESUS!  

Material Necessário 1: canetinha ou lápis de cor. 
Procedimento 1: Incentivar as crianças a desenhar os discípulos que Jesus 
chamou e falar os nomes deles para se familiarizarem. 
Enquanto pintam, incentivá-las a cantar a música citada acima.  

Material Necessário 2:  Lápis grafite, lápis de cor. 
 Procedimento 2: Na figura da página 04 da criança, auxiliá-las a encontrar os 
06 peixinhos no emaranhado e pintá-los. 

Material Necessário 3: Lápis de cor ou giz de cera e a folha da criança! 
Procedimento 3: Ajudar as crianças a encontrarem e pintarem os 06 (seis) 
peixinhos da folha delas. 

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

Cantar ajuda a aprender! 
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Atividades! 

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

 
 

• Falar o versículo do dia com a classe (Marcos 1.16-20). Cantar a mú-
sica novamente e orar de mãos dadas. 

• Convidar as crianças para o próximo encontro e estimular para que 
tragam visitantes. 

• Despedir-se das crianças com carinho e atenção. Se possível, prepa-
re um cartãozinho com o versículo do dia e com o nome de cada cri-
ança (pode ser em forma de peixinho). 

Para Encerrar! 


