
ESTUDO PARA CÉLULA INFANTIL – CRISTO SALVA 
 

I - Os Discípulos de Jesus 
 

COMO JESUS ESCOLHEUS SEUS DISCIPULOS 

Versículo para memorizar: “Então, escolheu doze para estarem com ele e para os enviar a 

pregar” (Marcos 3:14) 

 

Texto base: Bem no início da era cristã, João Batista ensinava o povo sobre o grande 

acontecimento histórico que estava por vir. “O Reino de Deus está próximo! ” Dizia. Um 

dia avistou a Jesus e comentou com seus discípulos: “Este é aquele de quem estou falando. 

Ele é o cordeiro de Deus”. Dois dos discípulos de João, que ouviram o que foi dito, 

seguiram a Jesus. Num daqueles dias Jesus subiu a um monte para orar. Queria conversar 

com o Pai sobre a escolha de seus seguidores. Quem seriam? Quantos seriam? Ao 

amanhecer desceu, certo que o Pai lhe mostraria quais seriam os seus seguidores próximos. 

(Lucas 6:1-15). 

No dia seguinte Jesus passou pelo lago de Genesaré, onde uma multidão o 

comprimia por todos os lados. Queriam ouvi-lo falar do Reino de Deus. Viu à beira do lago 

dois barcos, deixados ali por alguns pescadores que lavavam suas redes. Então Jesus teve 

uma ideia. Descobriu que o barco era de Simão o pediu emprestado. Em seguida entrou no 

barquinho, afastou-se uns poucos metros dali e começou a falar ao povo. Assim todos 

podiam vê-lo e escutá-lo. Naquele mesmo dia Jesus fez o grande milagre da pesca 

maravilhosa. Quando Simão viu a pesca maravilhosa que tinham feito, ficou perplexo e 

prostrou-se aos pés de Jesus. Caindo em si, exclamou: “Afasta-se de mim, Senhor, porque 

sou um homem pecador”. Jesus, no entanto, olhou fundo nos olhos de Simão e disse: 

“Segue-me. Não tenha medo, Simão Pedro, de agora em diante você será pescador de 

homens”. André, irmão de Pedro, e seus dois sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu, 

arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. No dia seguinte Jesus 

decidiu partir para a Galiléia. No caminho encontraram Felipe. Jesus gostou de Felipe e lhe 

disse: “Siga-me”. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: “Achamos aquele que foi tão 

anunciado pelos profetas, é Jesus de Nazaré, filho de José”. Quando Jesus viu Natanael 

chegando disse: “Eis um homem israelita, justo e verdadeiro” Perguntou Natanael: “De 

onde me conheces? ” Jesus respondeu: “Eu o vi ainda quando estava debaixo da figueira, 

antes de Felipe o chamar”. “Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel”. Jesus 

escolheu doze: Simão Pedro e seu irmão André; Tiago; João; Felipe; Bartolomeu; Mateus; 

Tomé; Tiago, filho de Alfeu; Simão, chamado Zelote; Judas, filho de Tiago; e Judas 

Iscariotes, que veio a ser o traidor. Designou-os apóstolos, para que estivessem com Ele. 

Eles iriam pregar, curar os doentes e teriam autoridade para expulsar demônios.  

Verdade Bíblica:  
1) Todas as coisas são determinadas por Deus.  

  2) Jesus tomou suas decisões orando. Deus o direcionou. 

 

Aplicações Prática: As nossas escolhas devem ser feitas debaixo de oração. (Jesus tomou 

suas decisões orando). Deus vai te mostra o que deve fazer e como fazer. Deus direcionou 

Jesus e mostrou onde estavam seus discípulos. 

 

Brinque com Atividades de Aprendizado Bíblico: Assim como os discípulos, você 

também pode chamar os seus amigos para conhecer Jesus de Nazaré. Ore: peça a Deus 

para te direcionar. 
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