
                                                                                                                                   

                                                                

 

 DISCIPLINA: VIVER COMO DISCÍPULO 
Aula 1 – O chamado Primordial de Jesus 
 

Fase do Ciclo 

Vivencial 

Atividade 

ACOLHI MENTTO Iniciando a aula 

Recepção dos alunos

Oração Inicial

Chamada dos alunos

PERFIL 

Conceito inicial sobre 

o chamado primordial 

de Jesus 

Perguntar aos alunos:

Em sua opinião qual a principal missão que todo discípulo de Jesus 

precisa desenvolver em sua vida cotidiana?

PASTORAL 

Apresentação e 

exposição do objetivo 

da aula 

 

Apresentar os conteúdos

 - O chamado para ser um discípulo

Moisés; 

- Entendendo o 

nossa capacidade pes

Deve ser um testemunho de vida

point. 

PG 

Grupo de Trabalho 

prático (3 a 4 pessoas) 

Conversar e compar

 - Em sua opinião como podemos relacionar nossas a

diárias com o

- Quais são os obstáculos que nos i

de Jesus? 

- Como podemos aproveit

para nos relacionar intencional

Retorno do Trabalho 

em Grupo 

Cada grupo deve compartilhar com toda a sala 

tiveram sobre as 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                       

PLANEJAMENTO AULA 

Resumo do Desenvolvimento Responsável

dos alunos 

Oração Inicial 

Chamada dos alunos 

Professor 

Perguntar aos alunos: 

Em sua opinião qual a principal missão que todo discípulo de Jesus 

precisa desenvolver em sua vida cotidiana? 

Professor 

Apresentar os conteúdos:  

O chamado para ser um discípulo, exemplos: Noé, Abraão e 

Entendendo o meu chamado: 1-Não é opcional; 2-Não é por 

nossa capacidade pessoal; 3-Deve ser nossa primeira ocupação; 4-

Deve ser um testemunho de vida, conforme apresentação e power 

Professor 

 

Conversar e compartilhar sobre as seguintes questões:  

a opinião como podemos relacionar nossas atividades 

diárias com o cumprimento da grande comissão? 

Quais são os obstáculos que nos impedem a obedecer à ordem 

Como podemos aproveitar as oportunidades do nosso da a dia 

para nos relacionar intencionalmente com as pessoas? 

Professor 

Cada grupo deve compartilhar com toda a sala as conclusões que 

tiveram sobre as indagações discutidas e compartilhadas 
Professor 
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Responsável Tempo Recursos 

 10 min. 
Lista de 

Chamada 

 5 min. 
Apresentação 

em power point 

 25 min. 

 

Apresentação 

em power point  

 10 min. 
Dinâmica de 

Grupo 

 20 min. 
Retorno dos 

grupos 



                                                                                                                                   

                                                                

 

 

PROCESSAMENTO Fechamento do Tema 

Professor fechar os conceitos a partir do retorno dos grupos, 

sempre motivando a desenvolver os ensinamentos de maneira 

prática em nossas vidas diárias

Orientações 
Atividade da Semana 

(Casa) 

Refletir à cerca do conteúdo 

responsabilidade 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                       

fechar os conceitos a partir do retorno dos grupos, 

sempre motivando a desenvolver os ensinamentos de maneira 

prática em nossas vidas diárias 

Professor 

cerca do conteúdo da aula, procurando assumir a sua 

ilidade como discípulo de Jesus e a sua principal missão. 
Professor 

 Oração de encerramento 
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 10 min.  

 5 min.  


