
ESTUDO PARA CÉLULA INFANTIL – CRISTO SALVA 
 

II- Discípulos de Jesus 
 

A HISTÓRIA DOS APÓSTOLOS 

 Texto Base: Jesus escolheu doze apóstolos. Eles iriam pregar, curar os doentes e teriam 

autoridade para expulsar demônios. (Marcos 3:14-19) 

1. PEDRO: Usou a espada para defender Jesus das autoridades, mais depois o negou 

três vezes. Se arrependeu e se tornou um grande pregador (Mt.26:34-35, 69-75; 

Jo18:10-11). 

2. ANDRÉ: Era discípulo de Joao batista, quando apresentou seu irmão Pedro para 

Jesus. (Jo.1.40-42). 

3. TIAGO: Era um pescador, filho de Zebedeu irmão de Joao. (Mc.3:17).  

4. JOÃO: Conhecido como o discípulo que Jesus amava. (Jo.19:26) foi exilado na 

ilha de Patmos onde escreveu o livro de apocalipse. 

5. FELIPE: Foi ele quem apresentou Jesus a Natanael. (Jo.1.43-51). 

6. BARTOLOMEU: Estava debaixo da figueira quando conheceu Jesus. (Jo.43-41). 

Chamado também de Bartolomeu. 

7. MATEUS: Era cobrador de impostos, foi chamado por Jesus quando estava sentado 

numa mesa cobrando impostos. (Mt.9:9) 

8. TOMÉ: Foi conhecido como o apostolo incrédulo, pois quando os discípulos 

contavam que Jesus tinha ressuscitado ele não acreditou. Precisou tocá-lo para crer. 

(Jo.20:24-29). 

9. TIAGO: Filho de Alfeu. Considerando-o o autor da epistola do novo testamento 

que traz seu nome. (Lc.6:15) 

10. SIMÃO: Nascido na Galileia chamado de Zelote. (Lc.6:15), dizem que era 

integrante de um grupo radical que pregavam a libertação de Israel do domínio 

romano. 

11. JUDAS: Filho de Tiago deixou uma epístola que possui o seu nome. 

12. JUDAS ISCARIOTES: Traiu Jesus ao entrega-lo para as autoridades Judaica em 

troca de 30 moedas de prata. (Lc.22:47-48). 

 

Verdade Bíblica: Jesus chamou pessoas comuns para serem seus discípulos; 

 

Aplicações Prática: Assim como Jesus transformou esses homens comuns em discípulos 

ele também pode transformar sua vida. 

 

Brinque com Atividades de Aprendizado Bíblico: Faça como esses homens, deixe 

Deus usar você. Siga JESUS!! SEJA UM DISCÍPULO. ORE: tome uma decisão hoje 

de servir  a Jesus sendo seu discípulo. 

 

 

 

 



 

OS DISCÍPULOS DE JESUS 

Sugestão: cole cada foto na caixa de ovo, no palito de sorvete, faça deboches e 

plaquinhas. Use sua criatividade! 

Apresente cada um dando um breve histórico: 

 

 

Modelos: 

 

 

Nome:_______________________________________________Data     /     /    . 

 


