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•  

Prepare, com antecedência, os materiais que usará nas atividades de 
aprendizagem (cola, barbante, lápis de escrever, borracha e lápis de cor). 
Cada encontro é uma oportunidade de levar crianças a Jesus. Portanto, ore para 
que o Espírito Santo conduza crianças a um encontro pessoal com Jesus. 
Coloque-se nas mãos do Senhor para ser um instrumento vivo em suas mãos. 

Recurso para a lição bíblica: 

Leve alguns objetos utilizados por pescadores: linha de pescar, anzol, iscas, uma 
rede (o que André realmente usava quando se encontrou com Jesus). Deixe que 
as crianças toquem, conversem sobre estes objetos. Fale a respeito da vida dos 
pescadores. Depois, introduza a lição dizendo que falará sobre um pescador que 
mudou de vida quando teve um encontro muito especial. 

Palavras que precisam ser aprendidas: 

1. Messias – O Salvador prometido no AT. Messias (hebraico) é o mesmo 
que Cristo (grego) e quer dizer “Ungido”. 

2. Profeta – Pessoa que anuncia a mensagem de Deus. No AT, o profeta era 
porta-voz da mensagem divina. 

Lição Bíblica 

André era pescador, trabalhava junto com seu irmão, chamado Simão, numa 
região longe daqui, a Galileia.  

Ele, como as demais pessoas do seu povo, esperava o Messias porque havia 
promessas de Deus anunciadas pelos profetas que diziam que, um dia, o Cristo 
viria para salvar o povo de Israel de todo o sofrimento que passavam. 

Uma vez, André estava junto ao mar pescando e Jesus chegou perto dele.  

Jesus olhou para André e disse: Venha me seguir, André! E eu farei de você um 
pescador de pessoas. 

André naquele mesmo momento reconheceu que Jesus era aquele de quem os 
profetas, as pessoas que andaram com Deus no passado, falaram. Imediatamente, 
ele deixou as redes de pesca e seguiu Jesus. 

Este encontro de André com Jesus foi especial porque ele aceitou viver com Jesus 
depois que O conheceu. Além disso, ele correu para chamar seu irmão e disse: 
“Venha, Simão, porque encontramos o Messias.” 

A Bíblia diz que Jesus é o Salvador, que Ele veio para levar as pessoas a viverem 
em paz com Deus. Quem crê nele tem a Vida Eterna.  

Sua vida também poderá ser diferente se decidir em seu coração deixar Jesus ser 
seu amigo verdadeiro. Para isso, você precisa crer em Jesus, deixar os pecados e 
aceitar segui-lo. 



 

Assim como André falou com seu irmão sobre o Messias, você também precisa contar  as  

coisas que está aprendendo a respeito de Jesus aos seus conhecidos.  

Observação dos fatos  

1  . Onde André estava quando Jesus foi até ele? (Mateus   4.18)  

2  . Qual o nome do irmão de André? (Mateus   4.18)  

3  . Qual a profissão de André? (Mateus   4.18)  

4  . O que Jesus falou para André quando o encontrou? (Mateus   4.19)  

Interpretação e aplicação dos fatos  

1 . André decidiu seguir Jesus assim que o encontrou (Mateus 4.20). O que fez  

com que ele tomasse esta decisão?  

Reflexão –  André reconheceu que Jesus é o Messias. Ele teve tanta certeza disso que deixou  

tudo para segui-lo. Nós também precisamos ter a certeza de ter Jesus em nosso coração. Pre  

cisamos abandonar nossos pecados para podermos seguir Jesus.  Você já convidou Jesus para  

entrar no seu coração?  

2 . Quando André encontrou Jesus ele foi avisar seu irmão (João 1.41). Por que  

você acha que ele fez isso?  

Reflexão –  Quando uma pessoa encontra Jesus, o desejo dela é falar dele aos que são mais  

próximos. Nós precisamos mostrar que o Salvador agora está em nosso coração. Você já rece  

beu Jesus em seu coração? Você conhece algum parente ou amigo seu que ainda não conhece  

Jesus? O que você pode fazer a respeito disso?  



 



 

 


