
 
SEMANA 12 – JESUS ACALMA A TEMPESTADE 

 
NOME:___________________________________________Data: 21/03/2021 

 
 

Orientações ao responsável pela criança: 

• Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda; 
• Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 
• Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia); 
• Aponte para as figuras para que a criança acompanhe; 
• Leia antes para saber se você precisará de algum material; 
• A história a ser contada de segunda a sexta está em Lucas 8:22-25 / Marcos 4:35-41 

(sua leitura); 
• O ATO dos pais é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos (AUXILIAR a 

criança na atividade em família, TRAZER a criança aos domingos no horário culto e 
Senib e ORAR por elas) 

 
 

VERSÍCULO DO MÊS PARA MEMORIZAR COM O PAPAI OU A MAMÃE:  
 

“Desde que nasci fui entregue a Ti” (Salmos 22:10a) 
 

DESDE QUE NASCI - mexer os braços como se balançasse bebê no colo; FUI ENTREGUE A 
TI- apontar para o alto 

_______________________________________________________________ 
 

SEGUNDA-FEIRA 
 
     Certo dia, Jesus chamou seus discípulos para atravessarem o mar da Galileia. Logo os 
discípulos arrumaram tudo, entraram no barco e partiram. 
     Nesse dia Jesus estava muito cansado, porque tinha passado o dia todo falando e ensinando 
as pessoas. Quando ele entrou no barco, pegou um travesseiro e foi dormir. Jesus sentia sono, 
fome, ficava com frio e calor, assim como você.  Os discípulos ficaram acordados, conversando. 
Estava tudo calmo. 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “DESDE QUE NASCI FUI 
ENTREGUE A TI!” 
 
ATIVIDADE: Pinte o meio de transporte que Jesus usou para atravessar o mar. 

                                 
   Uma bicicleta                                  Um barco                                         Um carro 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



 
ORAÇÃO – Leia e a criança repete: Deus, obrigado por mais uma história que aprendi! 
 

 
TERÇA-FEIRA 

 
      De repente, uma chuva muito forte começou a balançar 
o barco, as ondas enormes encheram o barco com água. Os 
ventos estavam tão fortes, que os discípulos não estavam 
conseguindo controlar o barco e cada vez mais entrava 
água.  
      E Jesus continuava dormindo na parte de trás do barco. 
Os discípulos estavam com muito medo. E gritaram por 
Jesus: “Mestre, mestre, tu não ficas preocupado se vamos 
morrer?” 
      É claro que Jesus se importa, ele não ia deixar os discípulos morrerem, estava apenas 
querendo ensinar que precisavam confiar nele em todos os momentos. 
      Com Jesus não preciso ter medo. Por isso você não precisa ter medo de dormir sozinho e 
nem ficar no escuro, pois Jesus cuida de você e te protege. 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “DESDE QUE NASCI FUI 
ENTREGUE A TI!” 
 
ATIVIDADE: Os discípulos enfrentaram uma tempestade. Pinte essa cena. 

 
ORAÇÃO – Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por me proteger e cuidar de mim sempre! 

 
QUARTA-FEIRA 

     Jesus cuida de você e sempre ele vai estar ao seu lado. Por isso 
não tenha medo, pois Jesus pode resolver todas as coisas, é só você 
confiar nele. Jesus estava querendo ensinar uma lição aos discípulos 
e sabe o que ele fez? 
      Jesus levantou e disse: “Fique quieto vento, fique calmo mar”. Na 
mesma hora o vento e o mar se acalmaram. Que coisa incrível! Até o 
mar, e o vento obedeceram a Jesus.  



      Isso aconteceu porque o vento e o mar já tinham ouvido a voz de Jesus antes, eles 
reconheceram a voz do seu Criador. Porque foi Jesus quem criou o vento e o mar. Ele tem 
poder sobre a natureza. 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “DESDE QUE NASCI FUI 
ENTREGUE A TI!” 
 
ATIVIDADE: Depois que Jesus falou tudo ficou calmo. Pinte o barco e cubra o pontilhado. 
 

 
                                                    

ORAÇÃO – Leia e a criança repete: Jesus, eu quero confiar em Ti em todos os momentos! 
 

QUINTA-FEIRA 
 

      Jesus olhou para os discípulos e perguntou: “Por que vocês estão com medo? Ainda não 
têm fé?” E continuou: Vocês já esqueceram quem eu sou? E o que fiz?  
      O medo fez com que os discípulos esquecessem que foi Jesus quem criou todas as coisas: 
o céu, a terra, o homem e a mulher, o mar e os ventos. Jesus é o herói mais poderoso que 
existe e os discípulos esqueceram-se disso. 
      Peça para a criança repetir a frase: Com Jesus eu não preciso ter medo. 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “DESDE QUE NASCI FUI ENTREGUE A TI!” 
 
ATIVIDADE:  Jesus está sempre perto de você cuidando e protegendo. Marque um (X) nas 
figuras que mostram as situações em que você não precisa ter medo. 

                   
    
                 (   )  De dormir sozinho                                                         (   ) Do escuro  



 ORAÇÃO – Leia e a criança repete: Jesus, me ajude a vencer os meus medos.                      
 

SEXTA-FEIRA 
 

       Os discípulos ficaram muito admirados quando viram que Jesus acalmou a tempestade. 
Os discípulos diziam uns aos outros: “Quem é este que até o vento e o mar o obedecem”. Eles 
entenderam que não precisavam ter medo, que Jesus, o criador de todas as coisas estava com 
eles. Da mesma forma é com você também. Jesus sempre cuida e protege você. 
      Assim quando alguém estiver com medo, você pode dizer: Não tenha medo, confie em 
Jesus, ele vai cuidar de você. Com Jesus eu não preciso ter medo. 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “DESDE QUE NASCI FUI ENTREGUE A TI!” 
 
ATIVIDADE: Pinte o nome da pessoa que sempre estará com você em todos os momentos e 
enfeite com papel picado. 
 

 

 
 

ORAÇÃO – Leia e a criança repete: Deus, eu quero ter amigos que me ajudem a Te 
obedecer! 

 
 
 


