
Momento com Deus – Crianças de 07 a 09 anos 
NOME:______________________________________________________________ DATA: 18/09/2022 

 

JESUS ANDA SOBRE AS ÁGUAS 
 

Versículos para Memorizar: 

1– Mas Jesus imediatamente lhes disse: “Coragem! Sou eu. Não tenham medo!” (Mateus 14:27) 

2– Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. (Salmos 56:3) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Depois que alimentou uma multidão com pães e peixes, Jesus despediu o povo e foi sozinho 
para um monte orar. 
Jesus insistiu com os 
discípulos para que 
fossem adiante dele para 
o outro lado do mar. Os 
discípulos não queriam ir 
sozinhos, mas seguiram 
viagem. Siga as setas e 
descubra o nome do mar 
que os discípulos 
atravessariam. 
 

2. Curiosidade: O mar da Galileia não é bem um mar, mas 
um lago de água doce de Israel, já que as águas do rio 
Jordão passam por ele e seguem até desaguar no mar 
Morto.  
 
Faça as contas e descubra o tamanho do mar da Galiléia: 
10 + 10 – 1 = _____ km de comprimento 
100 – 99 + 12 = ______ km de largura máxima  
100 – 60 + 5 = _______ m de profundidade 
 

3. O barco já estava à distância e as ondas começaram a 
bater contra ele. Os discípulos já haviam passado por uma tempestade assustadora nesse mesmo 
mar, e agora vão provar novamente o poder de Deus. Leia Romanos 8:28 e complete o versículo. 
 

Sabemos que Deus ________ (AGE / SE CALA) em todas as coisas para o bem daqueles que o 
____________ (DESOBEDECEM / AMAM), dos que foram ____________________ 

(OBRIGADOS / CHAMADOS) de acordo com o seu propósito. 
Refletindo: 
Aprendemos hoje que como filhos de Deus, tudo que acontece conosco é permitido por Deus. Até 
mesmo as coisas ruins Deus permite para nos ensinar algo.  
Lição:  
Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não devo reclamar das coisas que acontecem, pois 
em tudo Deus tem um propósito. 
Decidindo: 
(   ) Decido não reclamar das coisas que acontecem comigo. Sei que Deus me ama e tem um 
propósito em tudo.  
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração de hoje falando para Deus sua decisão e pedindo para ele te ajudar 
a confiar nos planos dele, sem reclamar: 

que oi mor se fi e xi léia

tro bam

um ia

Gali da

pe por

eu me mar li dis çou va mos

MAR 
 

_______ 
 

___________________ 



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora 
 
TERÇA-FEIRA  
Entendendo a História 
1. Responda corretamente. Se precisar leia os versículos:  
a) Por volta de que tempo da noite isso aconteceu? Marcos 6:48 
(   ) Alta madrugada. (    ) Baixa madrugada 

b) Era alta madrugada. Isso ocorreu em torno de que horas? 
(    ) Quer dizer entre as 3h e as 6h. (    ) Quer dizer entre 6h e 9h. 

c) Os discípulos já haviam remado qual distância? (João 6:19) 
(   ) 5 ou 6 quilômetros. (    ) 3 ou 4 quilômetros. (   ) 1 a 2 quilômetros. 
 

Jesus sempre sabe o que está acontecendo nas nossas vidas. 
Pode parecer que ele está muito longe de nós, mas nunca ficamos fora da visão dele. 

Quem tem fé lembra que Deus vê tudo. 
 

2. Não é a primeira vez que pessoas precisavam ter fé para enfrentar situações difíceis. A Bíblia nos 
dá exemplos de muitas pessoas que tiveram fé. Complete as lacunas com os nomes de pessoas que 
foram destacadas pela sua fé.  
 

a) Pela fé N________, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo 
temor, construiu uma arca para salvar sua família. Hebreus 11:7 
b) Pela fé A_________, e também a própria S_______, apesar de estéril e de avançada idade, 
recebeu o poder para gerar um filho. Hebreus 11:11 
c) Pela fé J_______, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções 
dos seus próprios ossos. Hebreus 11:22 
 

3. Fé é acreditar que o que Deus fala é verdade e agir de acordo. É acreditar naquilo que Deus falou, 
mesmo que não veja. Assim como as pessoas foram destacadas por Deus pela sua fé, podemos ser 
destacados pela nossa fé. Como mostramos que temos fé? Pinte a resposta certa. 
 

   Não confiar em Deus.        Fazer somente aquilo que acho certo.       Confiar nos planos de Deus. 
 

Refletindo: 
Deus quer que você tenha fé mesmo que você não enxergue os resultados. Por exemplo, Deus 
quer que você faça o que é certo sem precisar saber o porquê. A Bíblia ensina sobre fé. Leia 
Hebreus 11:1   (   )Li  
Lição:  
A fé é muito importante para os filhos de Deus, e você pode pedir que Deus aumente a sua fé 
através da oração.  
Decidindo: 
(   ) Decido ter fé e acreditar em Deus e na Sua Palavra. Não vou duvidar mesmo que alguém fale 
algo contrário.  
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração de hoje falando para Deus sua decisão e pedindo para ele aumentar 
a sua fé: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 

 
QUARTA-FEIRA  
Entendendo a História 
1. Jesus tem poder sobre tudo, afinal, ele criou tudo. Se Jesus criou a água, ele poderia andar por 
cima da água se ele quisesse! Escreva nos quadros em branco a conversa entre os discípulos e 
Jesus. Depois pinte a figura. (Mateus 14:26-27) 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Os discípulos estavam com muito medo. Ter medo é normal! Mas quando estamos com medo 
devemos lembrar daquele que controla as coisas. Observe a codificação abaixo e descubra as 
respostas de acordo com as figuras. 
 
 
 
 
 
 
 

a) Como os discípulos ficaram quando viram Jesus 
 andando por cima da água? 
 
 
b) Entretanto um discípulo confiou em Jesus. Quem  
superou o medo e teve coragem de andar até 
Jesus, na água? 
 

 

3. Se queremos agradar a Deus, precisamos ter fé – isto é, crer no que ele diz, mesmo sem ver 
ou entender. Pinte o balão da fala que mostra a criança que tem fé: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refletindo: 
Do que você tem medo? Escreva: 
______________________________________________________________________________ 
Saiba que Deus está com você em todos os momentos e Ele nunca te abandonará. 
Lição:  
Ter medo é normal, mas não podemos nos esquecer que Deus está conosco sempre. Quando o 
medo vier, podemos orar e pedir ajuda de Deus. Não podemos deixar o medo nos paralisar. 
Decidindo: 
(   ) Decido orar e falar para Deus os meus medos. Não quero deixar o medo me paralisar. 
(   ) Decido crer que Deus está comigo em todos os momentos. Sei que Ele me protege. 
Compartilhando com Deus: 

"_______________!" 

E gritaram de medo. 

"Coragem! Sou eu. 

________________! " 

Eu acredito no que a Bíblia diz 
mesmo que não veja, porque ela 
é 100% verdade. 

Não acredito que Deus existe. 
Nunca ninguém viu ele. 



Escreva abaixo a sua oração de hoje falando para Deus suas decisões e peça para Ele tirar seus 
medos: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 

 
QUINTA-FEIRA 
Entendendo a História 
1. Um dos discípulos teve mais fé do que os outros. Pesquise os versículos indicados e complete 
a ficha dele: 

 

Nome  
Pedro 

PEDRO 
SimãoCefas 

Outro nome dele (João 1:42) 
André 
Pescador 

Tradução de “Pedro”  (João 1:42)  

Nome do irmão (Mateus 4:18) 
Betsaida 
João 

Profissão (Mateus 4:18) 
J 
3 

Cidade de nascimento (João 1:44) 
Sogra 
Malco 

Negou Jesus quantas vezes? 
(Marcos 14:72) 

Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo 

O que ele disse sobre Jesus? 
(Mateus 16:16) 

 
 
 

2. Pedro pediu a Jesus que o fizesse andar sobre as águas e Jesus disse “Venha!”. De todos os 
discípulos, Pedro foi o que mais demonstrou sua fé. Preencha as lacunas com as palavras: 
   ONDAS   CORAGEM   BARCO 
 

 

 

 

 

3. Quando Pedro saiu do barco, ele andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando 
ele tirou os olhos de Jesus e olhou o vento, algo aconteceu. Leia Mateus 14:30 e circule a imagem 
que mostra o que aconteceu com Pedro. 

Refletindo: 
Não devemos tirar nossos olhos de Jesus. Isso significa que durante a nossa vida, não devemos 
parar de obedecer a Jesus e aos seus mandamentos, fazendo o que O agrada. Não devemos deixar 
as preocupações da vida tirarem nosso foco de Jesus. 

Lição:  
Não devemos tirar nossos olhos de Jesus.  

Decidindo: 
(   ) Decido manter meus olhos sempre em Jesus.  

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração de hoje falando para Deus sua decisão: 

Pedro teve ______________________. Acreditou que era Jesus ali andando por entre as 

_____________________. Ele não teve medo de sair do ____________________. 

 



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
SEXTA-FEIRA  
Entendendo a História 
1. Pedro andou sobre as águas enquanto focou em Jesus, mas quando reparou o vento e a força 
da água teve medo. Aprendemos que devemos focar em Jesus. Pinte as repostas corretas. 
 

a) O que Pedro disse a Jesus quando começou a afundar? (Mateus 14:30) 
 
 
 
b) Jesus fez o quê depois? (Mateus 14:31) 
 
 
 
c) Depois que entraram do barco, o vento parou. Para onde eles foram depois disso? (Mateus 14:34) 
 
 
2. Quando começou a afundar, Pedro gritou por socorro. E imediatamente Jesus estendeu a mão 
e o segurou. Jesus disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Então, os que 
estavam no barco adoraram Jesus, dizendo (Mateus 14:33):  
 

(    ) “Senhor, podes fazer este milagre novamente?” 

(     ) "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus". 

(    ) “Que legal! Ele salvou Pedro.” 

3. Enquanto Pedro focou em Jesus, ele andou sobre as águas, mas quando olhou para 
a tempestade logo começou a afundar. Numere as figuras na sequência correta e 
depois complete o texto com a palavra foco.  

 
 

 

 
 
 
Decidindo: 
(   ) Decido não olhar para as situações difíceis e desanimar. Vou olhar para Jesus e me animar 
com o que ele pode fazer.  

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração de hoje falando para Deus sua decisão, agradeça porque ele está 
sempre disponível para te ajudar: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 

 

Senhor, salva-me! Quero minha mãe! 

Estendeu a mão e segurou Pedro. Subiu no barco e abandonou Pedro. 

Genesaré Genebra 

Não tire o __ __ __ __ de Jesus! 
Não coloque o __ __ __ __ nas dificuldades: são apenas vento! 

Manter o __ __ __ __ em Jesus é o segredo para não afundarmos. 


