
SEMANA 16 – JESUS ANDA SOBRE AS ÁGUAS 
 

NOME:________________________________________________________DATA: 18/04/2021 

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 9:10-17 / Mateus 14:13-

21 / Marcos 6:30-44 / João 6:1-15; 
• 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:  

 
“O SENHOR É O MEU PASTOR” (Salmos 23:1a) 

 
Gestos: O SENHOR - apontar para o alto; É O MEU PASTOR - apontar para si mesmo) 

______________________________________________________________ 
 

SEGUNDA-FEIRA 
 

       Depois que Jesus alimentou a multidão com pães e peixes, 
ele foi sozinho para um monte orar.  
      Jesus disse para seus discípulos irem de barco até o outro lado 
do mar da Galileia.  
     Mas eles não queriam ir sem Jesus, porque se lembraram do 
dia em que enfrentaram uma tempestade mesmo com Jesus no 
barco.  
     Mesmo com medo, eles foram. Quando eles estavam um pouco 
longe, viram que as águas do mar estavam começando a ficar 
agitadas. 
     O que será que vai acontecer? Medite amanhã para saber. 
 

Repetir o versículo com o seu filho: “O SENHOR 

É O MEU PASTOR! ” 

 

ATIVIDADE: Vamos pintar os discípulos no barco 
e Jesus orando. 
 
ORAÇÃO – Leia e a criança repete: Jesus, 
obrigado por cuidar de mim! 
 

 

 

 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



 
TERÇA-FEIRA 

 

        Já era noite, estava muito escuro, e o barco 
dos discípulos estava longe.    Os discípulos 
lembraram que Jesus já tinha acalmado a 
tempestade, mas desta vez ele não estava no 
barco com eles. Será que eles iriam morrer? 
        Os discípulos não podiam esquecer que 
Jesus vê tudo o que está acontecendo conosco. 
Por isso não precisamos ter medo. 
         Mesmo lá do monte, Jesus estava vendo 
os discípulos de longe.  
        Jesus quer que você confie nele! Ele sabe 
o que é melhor para você.  
        Jesus está sempre perto de você. Ele sabe 
tudo o que acontece comigo e com você. 
        Jesus está vendo tudo. Eu não preciso ter medo! 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “O SENHOR É O MEU PASTOR! ” 

 
ATIVIDADE: Se eu estiver com medo, o que devo fazer? Confiar que Jesus está comigo ou 
sair correndo. Vamos ligar a criança à resposta correta. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ORAÇÃO – Leia e a criança repete: Jesus, me ajude a confiar em Ti quando eu tiver 
medo. 
       

 

QUARTA-FEIRA 
 

    Jesus viu que os discípulos estavam com medo e foi até eles. 

    Você sabe como ele chegou até os discípulos? Andando sobre as águas.  



 
   Quando os discípulos viram Jesus, ficaram com medo e gritaram: “É um fantasma!”.  

   Jesus disse: Coragem! Sou eu. Não tenham medo!  

   Você não precisa ter medo, Jesus cuida de você! Jesus cuida sempre de você, mas você 

não pode brincar com o perigo: cair na piscina sozinho ou quando seus pais não estão perto. 

Mas outras coisas você não precisa ter medo, como dormir no seu quarto, ficar no escuro e 

nem de brincar com os amigos, porque Jesus sempre vai estar com você. 

 

Repetir o versículo com o seu filho: “O SENHOR É O MEU PASTOR! ” 

 

ATIVIDADE: Marque um X na figura que mostra como Jesus foi até os discípulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORAÇÃO – Leia e a criança repete: Jesus, com o Senhor eu não preciso ter medo. 
 

 
QUINTA FEIRA 

    Jesus percebeu que os discípulos estavam com medo. 

    Jesus disse: “Tenha coragem eu estou com vocês!”. 

     Naquela hora, os discípulos precisavam acreditar no que Jesus falou porque eles estavam 

com muito medo.  

    Pedro disse: “Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro andando por cima das águas”. 

   Jesus respondeu: “Venha!”. 

    Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus.  

   

 

  
                                   

                                                                                                           
 

 

 
                 
 
                                                                        

     Mas quando Pedro sentiu o vento forte e as ondas, ele ficou com medo e começou a 

afundar.  



     Enquanto Pedro andava por cima da água olhando para Jesus ele não afundou, mas 

depois que deixou o medo dele vencer, começou a afundar. 

    Jesus está vendo tudo. Eu não preciso ter medo! 

 

Repetir o versículo com o seu filho: “O SENHOR É O MEU PASTOR! ” 

 

ATIVIDADE: Leve Pedro a Jesus, cobrindo as águas agitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORAÇÃO – Leia e a criança repete: Jesus, eu sei que você está cuidando de mim. 
Obrigado! 
 

SEXTA-FEIRA 
   Pedro começou a afundar e gritou: "Senhor, me salva!". 

   Pedro pediu ajuda da pessoa certa, porque Jesus pode fazer qualquer coisa.  Na mesma 

hora Jesus segurou a mão de Pedro.  

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

                                                                                                                                                                                                                    

      Jesus disse: "Homem de pequena fé, por que você não 

acreditou em mim?”      Quando Jesus e Pedro entraram no 

barco, o vento parou. Todos que estavam no barco acreditaram 

que Jesus era mesmo o filho de Deus.  

     Depois disso, eles atravessaram o mar e chegaram à cidade 

de Genesaré.  

 

Repetir o versículo com o seu filho: “O SENHOR É O MEU 

PASTOR! ” 
 

ATIVIDADE: Com Jesus eu não preciso ficar com medo! Pinte 
quem está sempre perto cuidando de você. 
 

ORAÇÃO: leia e a criança repete: Deus, me ajude a confiar 

sempre em ti.             


