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Pequenos Tesouros Da Bíblia Peixe! E Mais Peixe! 
FlanelógrafoBaseado em Lucas 5:4–7.

Pinte as gravuras do flanelógrafo e depois cubra a frente com papel contato transparente. Recorte as 
gravuras. Cole pedacinhos de lixa ou feltro no verso de cada peça para aderirem ao painel de feltro. Use 
as peças do flanelógrafo para contar a história da ovelha perdida como narrada em Lucas 5:4-7, ou leia a 
história incluída nesta atividade.

Também pode fotocopiar as páginas, e usar as gravuras para outras atividades como, por exemplo, páginas 
para colorir, para confeccionar seu próprio livro de leitura, móbiles, etc. 
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Instruções de como fazer o barco:

2. Ponha uma 
camada fina de 

cola ao redor de 
todo o barco, com 
exceção da parte 
superior, e depois 

cole-o na outra 
parte. 

Deixe a parte 
superior 

descolada para 
poder colocar 

os personagens 
no barco 

quando estiver 
contando a 
história.

1. Cole a vela e os 
tapetes. Depois 

adicione umas argolas e 
barbante (veja gravura 

acima).

Instruções para montar o cenário da terra e da água:
Quando apresentar o flanelógrafo, coloque ambas as cenas lado a lado 

no quadro para que fiquem mais compridas. 
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Jesus caminhava pelo Mar da Galileia quando 
viu os pescadores lavando suas redes na praia.
 
“Velejem para águas profundas,” Jesus disse. 
“E então lancem as redes.” 
 
Simão, um dos pescadores, cansado olhou 
para Jesus e disse, “Mestre, pescamos a noite 
toda.” 
 
“Mas não pegamos nada! Nem um peixe 
sequer!” 
 
Mas, os pescadores decidiram fazer o que 
Jesus lhes disse e voltaram para o mar. 
Quando chegaram a águas profundas, 
lançaram mais uma vez as redes. 
 
Suas redes se encherem milagrosamente de 
tantos peixes que quase arrebentaram. 
 
Os pescadores chamaram seus amigos que 
estavam em outro barco. “Venham nos 
ajudar!” Logo ambos os barcos estavam cheios 
de peixe! 
 
Os homens voltaram à praia com muitos 
peixes para vender no mercado. Jesus havia 
feito algo maravilhoso!
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