
Para estudar durante a semana! 

Saber M
ais é B

om! 

Aprendemos que somos discípulos e discípulas de Jesus. 
Vamos orar pela grande missão de levar a mensagem de Deus a outras pessoas. 

Vamos fazer os nossos pedidos e também agradecer. 
Por quem você gostaria de orar para que conhecesse a Jesus? 

Motivos de oração para esta semana! 

 

 

Espaço para Anotações! 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 
SEGUNDA 

 
TERÇA 

  

 
QUARTA 

  

 
QUINTA 

  

 
SEXTA 

  

 
SÁBADO 

 
DOMINGO 

Marcos 
1.16-17 

Marcos 
1.18-19 

Marcos 
1.20-21 

Mateus 
5.13 

Mateus 
5.14-16 

João 
 8.31 

João 
 13.34-35 

       

Pinte o quadradinho correspondente para você não esquecer nenhum dia! 

(Este é o verso do seu marca página, cole aqui a cartolina e recorte) 

 

Hoje, vamos saber como um trabalho em equipe pode crescer muito, a ponto 
de alcançar muitas pessoas. 
O evangelho de Marcos, no capítulo 1, versos 16 a 20, nos conta que Jesus 
chamou alguns pescadores para falar do amor de Deus a outras pessoas. 
Esses homens foram chamados de discípulos por Jesus. 
Os primeiros discípulos que Jesus chamou deixaram suas redes e O segui-
ram. Jesus contava com pessoas simples de coração e trabalhadoras, que 
ganhavam o seu sustento sendo pescadores, cobradores de impostos, médi-
co, etc.  
Ian: Como Jesus encontrou esses homens? 
Professora Ana: Jesus andava junto do mar da Galileia e viu a Simão, a 
André, irmão de Simão, os quais lançavam redes ao mar, pois eram pesca-
dores. E disse: Venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de gente. 
Rebeca: E o que eles fizeram? 
Professora Ana: Deixaram imediatamente as suas redes e O seguiram. E 
Jesus, passando um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu 
irmão, que estavam no barco, consertando 
as redes. Logo os chamou e eles, deixando 
seu pai, Zebedeu, no barco, com os empre-
gados, O seguiram. Em Marcos 1.21, conta-
se que eles entraram na cidade de Cafar-
naum, no sábado, e foi Ele à sinagoga. Ali, 
Jesus passou a ensinar os seus discípulos.  

Unidade 1: Aprender com Jesus, 

que alegria! 

Série Especial: 
Ministério de Jesus! 

Estudos Bíblicos para 
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     Jesus e o discipulado! 
Marcos 1.16-20 

Estudo 05 



Assim, somos  convidados e convidadas 
a sermos discípulos e discípulas de Jesus 
e falar do Seu amor. 
Talita: Como esses discípulos falavam do 
amor de Deus? 
Professora Ana: Eles anunciavam as 
boas novas que aprenderam com Jesus:  
1) Arrependimento: os discípulos procuravam fazer as coisas certas, como 
Jesus ensinava a todas as pessoas. Quando faziam algo errado e se arre-
pendiam, logo pediam perdão a Jesus. Assim, davam bom testemunho para 
as outras pessoas. E vocês, sabem pedir desculpas quando erram? 
2) Conhecimento das boas novas: os discípulos aprendiam a Palavra de 
Deus. Por isso, tinham conhecimento e podiam falar do amor de Deus. Você 
tem lido a sua Bíblia durante a semana? Ler a Bíblia todos os dias nos ajuda 
a conhecer mais sobre Jesus.  
3) Disposição para falar do amor de Deus a outras pessoas: eles não tinham 
preguiça e nem vergonha para falar. Sua fé em Deus crescia a cada dia, por 
ver o amor de Jesus pelas pessoas. Você já disse para alguém que Jesus a 
ama? 
Todas as pessoas são importantes na missão de levar o amor de Deus ao 
mundo inteiro. Deus ainda hoje está nos convidando para sermos discípulos 
e discípulas de Jesus e utilizar o que de melhor sabemos fazer. 
Zeca: Como? 
Professora Ana: Ao orar, louvar, convidar alguém para ir à igreja e falar do 
amor de Deus a outras pessoas. Mas para isso, é preciso separar um tempo 
para orar e ler a Bíblia. Existem muitas coisas que podemos fazer na igreja e 
fora da igreja para mostrar Jesus. Posso ajudar em casa, brincar com uma 
irmãzinha mais nova, arrumar meu quarto, ser boa aluna e bom aluno na 
escola. Enfim, aquilo que você gosta e sabe fazer pode ser feito para anunci-
ar as boas novas do amor de Jesus! 
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VERSÍCULO DO DIA  

“Disse-lhes Jesus: Vinde após mim,  
e eu farei que vos torneis pescadores de pessoas.” Marcos 1.17 
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Vamos Louvar! 

Atividade! 

 

Cantar a música: UMA SELEÇÃO DIFERENTE 

Música: Roberto Mendes 

Letra: Roberto Mendes, Jader F. Costa, Marcos A. Moreira  

TEM QUE SABER GANHAR,  

TEM QUE SABER TORCER, 

TEM QUE SABER ORAR 

TEM QUE SABER AMAR 

 

TRABALHANDO SEMPRE EM 

EQUIPE,  

DEVEMOS NOS PREPARAR 

JOGANDO NO TIME DE CRISTO  

O AMOR VAMOS ESPALHAR. 

VENHA FAZER PARTE COM A GENTE, 

DE UMA SELEÇÃO DIFERENTE, 

QUE JÁ FOI CONVOCADA POR CRISTO  

PRA TER A VITÓRIA. 

 

VENHA APRENDER DO MESTRE JESUS, 

QUE COMPETIR NÃO É BRIGAR; 

E  NUMA SELEÇÃO DIFERENTE, 

VAMOS TODOS PARTICIPAR. 

Confeccionar um marca página. Escrever versículo do dia e colar a dobradura de 
um peixinho (ou desenhar/pintar) para lembrar de pescar gente! 

Material necessário: tesoura, cola (cartolina), papel, lápis de cor. 

Procedimento: 
- Desenhe e pinte a seta na cartolina ou outro papel duro. 
- Escreva o versículo e cole sua dobradura de peixinho (ou desenhe). 
- Está pronto, parabéns! Você pode colocar o endereço da igreja e entregar para 
algum amigo ou amiga, convidando para vir à igreja. 

“Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e 
eu farei que vos torneis pescadores de pessoas.”  

Marcos 1.17 
 


